Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.341-382/10

UMOWA BPM.ZZP.342-382/10
Zawarta w dniu ………………….. w Nowym Sączu
pomiędzy
Miastem Nowy Sącz z siedzibą w Nowym Sączu ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
a

zwanym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygnięcia z dnia .................. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Sprzedający sprzedaje a Zamawiający kupuje meble biurowe
2. Rodzaj zamawianych mebli, wzory, wymiary, charakterystyka wykonania oraz ich ceny
jednostkowe zostały określone w szczegółowym kosztorysie ofertowym, oraz na rysunkach
przedstawiających aranŜację pomieszczeń, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia mebli określonych w § 1 na własny koszt do Urzędu
Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 5 wraz z ich wniesieniem oraz ustawieniem do wskazanych przez
Zamawiającego pomieszczeń w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy.
§3
1. O terminie dostarczenia mebli określonych w § 1 niniejszej umowy Sprzedający zawiadomi
Zamawiającego na 1 dzień przed terminem.
2. Wydanie towaru nastąpi do rąk upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego w miejscu
odbioru określonego w § 2 umowy.
§4
1. Sprzedający udziela gwarancji na dostarczone meble 24 miesięcy
2. Termin gwarancji wynosi 24 miesięcy licząc od dnia kiedy w/w meble zostały Zamawiającemu
wydane.
§5
1. Strony ustalają cenę kupna – sprzedaŜy w wysokości brutto : ………………………zł (słownie:
…………………………………………. złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości
22% zł.tj, zł ( słownie: …………………………………. złotych00/100)
§6
Strony postanawiają Ŝe zapłata za dostarczone meble nastąpi przelewem w terminie 14 dni licząc od
dnia otrzymania faktury VAT na konto wskazane w fakturze .

§7
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonywania umowy Sprzedawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 1 % wartości brutto umowy za kaŜdy dzień zwłoki w dostarczeniu mebli,
b) w wysokości 3 % wartości brutto umowy za stwierdzenie wad ilościowych lub jakościowych,
c) w wysokości 20% wartości brutto umowy, gdy Sprzedawca lub Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.
2. JeŜeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych, Zamawiający moŜe
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§8
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a) zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłuŜej niŜ 5 dni,
b) Sprzedawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie,
c) Sprzedawca dopuszcza się raŜących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Sprzedawcy od zapłaty kary umownej
i odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie do 30.06.2010
§9
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla
zamawiającego
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Przepisy Prawa Zamówień Publicznych
§ 12
Umowę niniejszą sporządza się w 3 – ch egz. 1 egz. Sprzedawca 2 egz. Zamawiający
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