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Projekt umowy

Umowa hr ........2015

zawarta w dniu . 2O].5 roku w Wodzisławiu Śtąskim pomiędzy Miastem Wodzisławiem

Śląskim, zwanym dalej,,Zamawiającym",

N l P : 647 -t2-7 7 -603, R EG O N: 27 62586L2; re p rezentowa nym przezi

Prezydenta Miasta - Mieczysława Kiecę
z jednej strony, a

NlP ... ...... REGON ....... zwanym dalej ,,Dostawcą"

Na podstawie art. 39 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20L3r.
poz.9O7 z poźn. zmianami) strony zawierają umowę o następującej treŚci:
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L. Przedmiotem umowy jest dostawa, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących,

zwanych dalej,,przedmiotem umowy".

2. Dostawca na swój koszt dostarczy i rozładuje przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego.

3. Okres gwarancji: L2 m-cy od daty dostawy.

4. Dostawca w okresie trwania gwarancji zobowiązuje się do bezptatnego usuwania

stwierdzonych wad przedmiotu umowy lub wymiany towaru na nowy, w ciągu 3 dni roboczych

od daty złozonej reklamacji.
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Okres realizacji zadania:

Termin rea|izacji zamówienia: dostawa wterminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

E

L. Wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
netto .... zł * ....Yo VAT tj brutto ......... zl

/słownie brutto:
a) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za materiały eksploatacyjne do urządzeń

drukujących przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z podpisanym

piotokołem od bioru dostawy.



b) Za dzień zaptaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego.

c) Środki płatności z działu 75O, rozdziału75O2g 4210.
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W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
5. Dostawca zobowiązuje się zapłacicZamawiającemu kary umowne:

d) w wysokości LO% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu

okoliczności za które odpowiada Dostawca,

e) w wysokosci LO% wartości dostawy za nie dostarczone w terminie towary, za każdy dzień

zwłoki w ich dostarczeniu,

f) w wysokości L5% wartości dostawy za dostarczanie towaru niezgodnego z ofertą.

Za towar niezgodny z ofertą uważa się towar niezgodny z opisem przedmiotu

zamówienla oraz inny towar niż zaproponowanych przez Wykonawcę w formularzu

ofertowym,

8) za zwłokę w usunięciu wad stwlerdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -
wysokości LO% wartości brutto zareklamowanego towaru licząc za kazdy dzień zwłoki, od

dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne w wysokości L0% wartości

umowy w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi

od powi ed z i a l n oś ć Zamawi aj ący.

7. W wypadku gdy Zamawiający zatega z zaplatą za dostawę, Dostawca ma prawo naliczenia

odsetek w wysokości ustawowej.

8. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań uzupełniających przewyższających kary umowne

na zasadach ogólnych okreśIonych w kodeksie cywilnym.
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Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawle której

dokonano wyboru Dostawcy.
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W przypadku naruszenia przez Dostawcę ustaleń niniejszej umowy Zamawiający może rozwiązać
umowę za L4-to dniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
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1,. W zakresie nie unormowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa zamówień

publicznych oraz kodeksu cywilnego .

Sądem właŚciwym do rozstrzygnięcia sporów, które mogą powstać na tle niniejszej umowy jest

sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

8.

Zamawiający oŚwiadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnla Dostawcę do wystawiania faktur VAT

bez podpisu.

9.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Urzędu

M|asta Wodzisławia Śląskiego i jeden egzemplarz dla Dostawcy.

Zamawiający: Dostawca:


