UMOWA Nr …/2016

Zawarta w dniu ……………. roku w Bodzentynie pomiędzy:
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, z siedzibą w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej
(NIP 657 290 58 57), zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora
mgr inż. Piotra Szafrańca,

4
–

a ………………………………………………, z siedzibą w ………………………………………..……
zwanym dalej w treści umowy Dostawcą, reprezentowanym przez ……………………………………..
Umowa zawarta została w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1.

2.

§1
Dostawca dostarcza Zamawiającemu:
 Notebook ……………………….. …………….……….. miesięcy gwarancji dla firm – 1 sztuka.
 Mysz optyczna USB – 1 sztuka.
 Torba na laptopa 16” – 1 sztuka.
Dostawca dostarczy w/w przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
§2

Termin wykonania umowy - do dnia 24 marca 2016r.
§3
1. Zamawiający zapłaci Dostawcy za towar wymienionym w § 1 ust.1 umowy cenę w wysokości …………….
zł netto (słownie: …………………………) + 23% VAT tj. ………………. zł brutto (słownie
………………………………………….).
2. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
stwierdzającego kompletność wykonania zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy oraz
przedstawicieli Zamawiającego.
3. Zapłata należności przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
4. Zapłata należności przez Zamawiającego nastąpi przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze.
§4
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad ilościowych lub jakościowych Dostawca dostarczy brakujący
egzemplarz lub dokona wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. Czynności odbioru strony podejmą po
dostarczeniu brakującego i niewadliwego towaru.
§5
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust 1 umowy.
2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu umowy przez Dostawcę powyżej trzech dni od dnia 24 marca
2016 r. Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości
15 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust.1 umowy.
3. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości
na zasadach ogólnych jeżeli wysokość poniesionej szkody przeniesie wartość zastrzeżonych kar umownych.
4. Dostawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia karami umownymi na podstawie noty księgowej bez
podpisu Wykonawcy oraz do potrącenia należności z tytułu kar umownych z bieżącej należności
Wykonawcy.
§6
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich
zmian.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i ustawy Kodeks Cywilny.
§8
Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz.
dla Dostawcy.
Zamawiający:

Dostawca:

..................................
Pieczęć firmowa

..................................
Kierownik jednostki

GK ...............................

RP ................................

PD ds. zam. publ. .................................

Sporządzający ......................................
Za uwzględnienie skutków niniejszej umowy w planie finansowym Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz
realizację i terminowe rozliczenie odpowiada:
data.
r.
Sprawdził ......................................
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