Umowa wzór

załącznik nr 3

zawarta w dniu …………... w Jarosławiu pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
reprezentowaną przez :
……………………………………
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowaną przez……………
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
przeprowadzanego postępowania w trybie „ zapytania ofertowego” znak : sprawy DAG/ZO/44/12/20,
strony zawierają umowę o poniższej treści :
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego gadżetów promocyjnych
łącznie ze znakowaniem każdego zamawianego przedmiotu , promujących funkcjonowanie
programu Erasmus+ zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zapewnia kompleksową realizację zamówienia i dołoży wszelkich starań, aby
wydruk nie budził zastrzeżeń.
3. Termin realizacji: do 28.02.2021 r
4. Wykonawca zobowiązuje się do transportu przedmiotu zamówienia na swój koszt
i ryzyko w umówionym z Zamawiającym terminie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
§2
1. Wartość umowy zostaje określona do kwoty:
Brutto: …………..zł/słownie: ……………………………………… 00/100/.
Netto: …………… zł/słownie: ……………………………………... 00/100/.
2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu niniejszej umowy do nakładów
faktycznie poniesionych, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń.
4. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy
ceny jednostkowe są wartościami maksymalnymi.
5. Strony zastrzegają, iż maksymalne ceny jednostkowe podane w ofercie stanowiącej załącznik nr 1
oraz integralną część niniejszej umowy nie ulegną podwyższeniu w żadnym wypadku w trakcie
trwania umowy.
6. Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§3
1. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT / rachunku obejmującej usługi
świadczone przez Wykonawcę, po prawidłowym wykonaniu tych usług oraz przedłożeniu
protokołu odbioru.
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni roboczych, licząc od dnia
wpływu poprawnie wystawionej faktury VAT / rachunku do siedziby Zamawiającego.
Faktura bądź rachunek winny zawierać wyszczególnienie ceny jednostkowej i ilości sztuk
poszczególnych pozycji asortymentowych.
§4
Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszej umowy są:
- ze strony Zamawiającego : Magdalena Bojarska tel. 16 624 46 32
- ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………….………..
§5
1.
a)

b)
2.

3.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej jeżeli Wykonawca nie
wykona lub nienależycie wykona umowę w wysokości:
za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej brutto, opóźnionego
zamówienia.
10 % ceny brutto wskazanej w § 2 ust. 1, jeżeli odstąpi od umowy lub też jeżeli od umowy odstąpi
Zamawiający z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość
kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje także roszczenie o zapłatę odszkodowania na
zasadach ogólnych do rzeczywistej wartości szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wobec Zamawiającego wierzytelności
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§6

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących
przypadkach:
1) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym
tzw. „siły wyższej”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron
umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia
terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do
natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
2) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
3) gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek od podatku od towarów i usług VAT;
§7
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania
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2.

3.

bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający wzywa
Wykonawcę do wykonywania umowy, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu odstąpi od umowy. Zamawiający może
odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy
terminu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu zamówienia.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :
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