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 firmą:……………………………………………..
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………..…………,
zwaną dalej “Wykonawcą”,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego DAG/ZO/38/11/20 strony zawierają
umowę o poniższej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest jednorazowy zakup wraz z dostawą książek do biblioteki przy PWSTE w
Jarosławiu, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………. która stanowi integralną część umowy
( zał. nr 1 do zapytania ofertowego)
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości:
brutto: ……… (……………………………………………………..00/100 groszy)
netto:…………(………………………………………….……00/100 groszy)
2. Zamawiający dokona płatności po zrealizowaniu całości zamówienia w terminie 21 dni od daty
otrzymania faktury VAT.
§3
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w ciągu 4 tygodni od dnia
podpisania umowy.
Dostarczone książki będą nowe, nieużywane, pełnowartościowe, dostawa będzie kompletna.
Zamawiający dokona we własnym zakresie kontroli ilościowej i jakościowej dostarczonych
książek.
W przypadku wystąpienia różnic w zakresie ilości dostarczonych książek w stosunku do
zamówienia lub ich wad jakościowych Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie , nie później
niż w terminie 7 dni od daty odebrania książek powiadomić o tym fakcie Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt brakującą ilość książek lub wymienić
wadliwe książki na wolne od wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
Osobą odpowiedzialną za odbiór sprawdzenie zamówienia, ze strony Zamawiającego oraz kontakt
z Wykonawcą będzie Aldona Motyka tel. 16 624 40 82
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy oraz kontakt z
Zamawiającym będzie ……………………………………
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§4
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.

§5
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia sytuacji
trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj.:
a) W przypadku niedostępności na rynku tytułów objętych dostawą w ramach zawartej umowy nie
wynikającej z winy Wykonawcy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w wymienionym zakresie .
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego pisemnie o niedostępności
poszczególnych tytułów wraz z uzasadnieniem zaistniałych okoliczności uniemożliwiających dostawę
tytułów. Wartość umowy zostanie obniżona o wartość niedostarczonych pozycji wskazanych pisemnie
przez wykonawcę.
b) Jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa Wykonawcy , jego stan prawny lub adres
siedziby Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o takiej
zmianie i przedstawienia aneksu do umowy wraz z aktualnym odpisem właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, podpisanym „ za zgodność z oryginałem” przez
uprawnione osoby.
c) Jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa Zamawiającego , jego stan prawny lub adres
siedziby Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o takiej
zmianie i przedstawienia aneksu do Umowy.
d) Strony umowy dopuszczają zmianę stosunków umowy w przypadku, gdy zmiana ma charakter
nadzwyczajny, jest niebywały i niezwykły (np. różnego rodzaju klęski żywiołowe, epidemie, operacje
2

wojenne, strajk generalny). Zaistniała sytuacja będzie miała charakter obiektywny, niezależny od stron
umowy.
§6
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§7
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca :
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