Umowa –wzór

załącznik nr 3

Zawarta w dniu ........................... pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im.
ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16,
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………..,
zwaną dalej "Zamawiającym",
a
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………..…………,
zwaną dalej “Wykonawcą”,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania Ofertowego ( DAG/ZO/17/06/20 ) oraz zgodnie
z ofertą z dnia ………………… stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy strony zawierają
umowę o poniższej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa i montaż fabrycznie nowych regałów do pomieszczeń
Archiwum w PWSTE w Jarosławiu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę:
Regał metalowy dwustronny - 3 szt.
- ilość półek 10
- wysokość regału 190 cm
- długość półki 86 cm
- skrzydełka boczne prawe, lewe
- tylne ograniczniki przesuwu
- głębokość półki 30 cm
- możliwość ustawiania półki na dowolnej wysokości ( dotyczy regału i dostawki)
Regał metalowy dwustronny dostawka- 3 szt.
- ilość półek 10
- wysokość 190 cm
- długość półki 86 cm
- głębokość półki 30 cm
- skrzydełka boczne prawe i lewe
- tylne ograniczniki przesuwu
- nośność półki 50 kg
Regały i elementy winny być pomalowane farbą proszkową utwardzoną termicznie o dużej odporności
na ścieranie , odpryski i uszkodzenia .
Kolor popielaty RAL 7035.
Dostawa obejmuje dostarczenie i montaż przedmiotu umowy do siedziby Archiwum PWSTE, przy
ul. Pruchnickiej 2 w Jarosławiu.
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§2
Dostawa będzie zrealizowana przez Wykonawcę w oparciu o zamówienie złożone pisemnie,
drogą faksową lub elektroniczną przez pracowników Zamawiającego, po ustaleniu terminu
dostawy i montażu z Kierownikiem Archiwum – Irena Wojtowicz
Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego oraz złożenia
zamówienia w imieniu Zamawiającego są następujące osoby:
……………………………………………, tel.……………………………………………..
Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy są następujące osoby:
……………………………………………, tel.…………………………………………….
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować zamówiony towar nie później niż do
dnia 17.08.2020 r
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar pod wskazane w zamówieniu
jednostki organizacyjne Uczelni, zlokalizowane na terenie miasta Jarosławia.
Wszelkie koszty związane z dostawą pokryje Wykonawca.
Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu zamówienia .

§3
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania
wymiany na wolny od wad w przypadku:
1/ dostarczenia towaru złej jakości, uszkodzonego.
2/ dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany
reklamowanego asortymentu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż
do 7 dni od chwili zgłoszenia usterki, uszkodzenia, zastępując reklamowany towar asortymentem
pełnowartościowym.
3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca nie dokona wymiany reklamowanego
asortymentu na pełnowartościowy Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu towaru
stanowiącego przedmiot dostawy częściowej u osób trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca udziela 24 miesiące gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości:
brutto: …………………. zł (słownie brutto: ………………….………………00/100))
netto:……………………..zł (słownie netto:……………………………………00/100)
2. Zamawiający dokona płatności w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania Zamawiającemu faktur VAT za zrealizowaną
dostawę i montaż
§5
1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w następującym zakresie:
- wysokości wynagrodzenia w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części
wynagrodzenia, której zmiana dotyczy;
- w sytuacji, gdy dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie będzie możliwe
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z przyczyn obiektywnych w postaci wycofania przez producenta danego modelu towaru, w jego
miejsce Wykonawca dostarczy towar tożsamy, spełniający warunki określone w ogłoszeniu o aukcji.
2. Zmiana warunków umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron i musi być sporządzona
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zgłoszenia, uwagi, prośby należy kierować
w formie pisemnej.
§6
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§7
1. Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary
umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej brutto,
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto za
odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne lub odszkodowania za szkody powstałe z innych tytułów niż dla których zastrzeżono kary
umowne.
5. Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wobec Zamawiającego wierzytelności
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
§9
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca :
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