Załącznik nr 2 - wzór umowy
Znak sprawy: GZ.2301-11/2019

Umowa nr …………/2019
na zakup szorowarki do powierzchni twardych
zawarta w dniu ……………. pomiędzy
Powiatem Tomaszowskim ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. , NIP 773-23-21-115
reprezentowanym przez:
1.Małgorzatę Bugajską - Dyrektora
2.Annę Jędrychowicz – Główną Księgową
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Jana Pawła II 37 , 97-200 Tomaszów Maz.
zwanym dalej Zamawiającym , a
…………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowana przez
………………………………………………………………………………..
zwana dalej Wykonawcą
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 29. Stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r.
poz.2164 oraz z 2016r. ze zmianami ) na podstawie art.4 pkt8 cytowanej ustawy , po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora DPS NR 2 z dnia
22 kwietnia 2014r. :
§1
Zamawiający zleca , a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży wraz z dostawą szorowarki
do powierzchni twardych zasilanej elektrycznie w ilości 1 szt. dla Domu Pomocy Społecznej nr 2
w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 w terminie do 28.06.2019r.
Dane techniczne szorowarki muszą być zgodne z zaoferowanymi w ofercie cenowej .
§2
1. Ogólna wartość za dostarczenie przedmiotu umowy wynosi :
………………………. zł. netto plus obowiązujący podatek VAT ……….. %
słownie: …………………………………………………………………………………………….
tj . ………………..zł. brutto
słownie :
……………………………………………………………………………………… .
2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu
przez Zamawiającego protokółu odbioru bez uwag.
3 . Należność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana będzie przelewem w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury za dostarczony towar.
§ 3
1.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży towaru dobrej jakości.
2.W razie nienależytego wykonania umowy i w razie stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności ,
z zamówieniem i/lub w razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający , po niezwłocznym ich
stwierdzeniu i zgłoszeniu Wykonawcy telefonicznie lub faxem zobowiązuje Wykonawcę do:
a/ odbioru przedmiotu umowy w terminie 24 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego

b/naprawy sprzętu w terminie do 14 dni , licząc od momentu odbioru sprzętu od Zamawiającego
c/w przypadku gdy naprawa sprzętu nie jest możliwa w terminie , o którym mowa w ppkt b/ Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach.

§ 4
Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w związku z zaistnieniem
następujących zdarzeń:
a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
od wartości zamówienia wskazanego w § 2 pkt 1 niniejszej umowy wraz z podatkiem od towarów
i usług
b/ z tytułu naruszenia postanowień umowy Zamawiający może domagać się odszkodowania w wysokości
30 % wartości zamówienia .
c/ z tytułu niedotrzymania terminu dostawy towaru wskazanego w § 1 niniejszej umowy , Zamawiający
za każdy dzień zwłoki naliczy karę w wysokości 0,2 % od wartości zamówienia wskazanego
w § 2 pkt 1 niniejszej umowy wraz z podatkiem od towarów i usług ,
d z tytułu niedotrzymania terminu wskazanego w § 3 pkt 2 Zamawiający za każdy dzień zwłoki
naliczy karę w wysokości 10% od wartości niedostarczonego produktu .
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kar umownych w związku z zaistnieniem
następujących zdarzeń:
a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% od wartości
zamówienia wskazanego w § 2 pkt 1 niniejszej umowy wraz z podatkiem od towarów i usług .
b/ za nieterminowe uregulowanie rachunków Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki .
§5
1. Wykonawca udziela ………………. m-ce gwarancji na zakupiony przedmiot umowy .
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego protokółu odbioru
przedmiotu umowy , a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru , po podpisaniu
protokółu ich usunięcia.
3. Do dostarczonego towaru objętego gwarancją Wykonawca obowiązany jest załączyć wszelkie
niezbędne dokumenty gwarancyjne.
4. Przedłużenie okresu gwarancji następuje o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej.
5. Wszelkie koszty w okresie gwarancji związane z naprawami ponosi Wykonawca.
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Ewentualne spory wynikłe z umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego .

§8
Umowę sporządzono w 2 - ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający :

Wykonawca :

