Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP.271.787.2013
Projekt Umowy
UMOWA NR BPM.ZZP.272.787.2013
zawarta w dniu ................................................. 2013 r. pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz , Rynek 1,
NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167
zwanym dalej „Zamawiający” reprezentowanym przez:
Pana Ryszarda Nowaka – Prezydenta Miasta Nowego Sącza,
a
…………………………………………………………………………….
NIP:……………………………. REGON: …………………………….
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w
myśl art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (.(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą” - została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaŜ i dostawa Zamawiającemu artykułów spoŜywczych do paczek
okolicznościowych dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza podanych w ofercie Wykonawcy
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Dostawa towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Urzędu Miasta Nowego Sącza,
(Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) – w terminie 3 dni roboczych od daty złoŜenia zamówienia.
3. W szczególnych – uzasadnionych - przypadkach Zamawiający zastrzega moŜliwość realizacji zamówienia
w ciągu 6 godzin od momentu złoŜenia zamówienia o ile, Zamawiający złoŜy je najpóźniej do godz. 9.00
w dniu, w którym dostawa jest wymagana.
4. Zamówienie winno zostać złoŜone na piśmie (faksem) przez osoby upowaŜnione przez Zamawiającego
5. Zamówienie, o którym mowa w ust. 5 określać będzie asortyment towaru oraz jego ilość.
§ 2.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. SprzedaŜy i dostawy artykułów spoŜywczych i napojów, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej
umowy w opakowaniach właściwych dla danego artykułu.
2. Dostarczenia w/w artykułów do siedziby Urzędu Miasta Nowego Sącza, własnym transportem i na własny
koszt wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zapewnienia dobrej jakości dostarczonego towaru.
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§ 3.
Zamawiający zastrzega, Ŝe ma prawo niezrealizowania umowy w pełnej wartości przedmiotu Umowy.
§ 4.
1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego towaru wolnego od wad jakościowych i ilościowych
oraz oświadcza, Ŝe dostarczone produkty spoŜywcze nie są przeterminowane i posiadają termin waŜności
nie krótszy niŜ połowa okresu przydatności do spoŜycia określonego przez producenta.
2. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej
wymiany artykułów spoŜywczych na zgodne z wymogami ust. 1 niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni
roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia zastrzeŜeń dotyczących jakości towaru.
3. Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt wykonawcy.
§ 5.
1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę złotych brutto …………… zł (……………………….), w tym
podatek VAT tj. 23 % …………zł co stanowi kwotę netto ……… (…………………) zgodnie z przyjętą
ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Ostatecznie wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca iloczynowi ilości faktycznie
dostarczonych towarów wg ich rodzaju oraz cen zawartych w ofercie.
§ 6.
W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego następujących kar umownych:
a) Za nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia w wysokości 2 % wartości dostarczonej partii
towaru za kaŜdy dzień zwłoki.
b) Za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 2 % wartości towaru
dostarczonego w wadami za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na wymianę towaru,
c) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości umowy
brutto określonej w § 5. ust 1 Umowy.

§ 7.
1. Zamawiający oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, moŜe odstąpić od Umowy w razie
istotnych okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyŜszych okolicznościach.
§ 8.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 10.
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Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

.................................................
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ZAMAWIAJĄCY:

...................................................
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