Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – projekt umowy
ZAPYTANIE OFERTOWE : 1/GSS/2017

Umowa o wykonanie dostawy nr 1/…./ GSS/2017
zawarta w dniu ……………… r. w Sieniawie pomiędzy:
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul. Piłsudskiego 1; 37-530 Sieniawa
KRS: 0000135349; NIP: 7940002719
reprezentowana przez
Jan Skalski – Prezes Zarządu
zwana dalej Zamawiającym
a
Nazwa firmy
Adres firmy
KRS:
NIP:
reprezentowanym przez
imię i nazwisko – stanowisko/funkcja
imię i nazwisko – stanowisko/funkcja
zwanym dalej Dostawcą
§1
1. Zamawiający powierza a Dostawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia
określony

w

Zapytaniu

RPPK.01.04.01-18-0248/17,

ofertowym
„Pieczywo

1/GSS/2017
biblijne”

-

w

nowy

ramach
produkt

projektu
podnoszący

konkurencyjność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie”.
2. Dostawca

wykona

przedmiot

zamówienia

z

należytą

starannością,

zgodnie

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Dostawca wykona przedmiot zamówienia bez korzystania z podwykonawców ( nie dotyczy
to

usług

transportowych

związanych

z

dostawą

przedmiotu

zamówienia

do

Zamawiającego).
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4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość,
terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw, które wykonuje.
5. Dostawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas
transportu.
§2
1. Dostawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia ………………………..r.
2. Dostawca zobowiązany jest zgłosić uprzedzająco Zamawiającemu datę wykonania dostawy
przedmiotu zamówienia.
3. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie dokonane
w trakcie odbioru ustalenia, w szczególności terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Protokół z czynności odbioru podpisują
wszyscy uczestnicy odbioru ze strony Zamawiającego i Dostawcy.
4. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru przedmiotu zamówienia, Dostawca
dokona ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia.
5. Weryfikacja usunięcia wad zostanie dokonana z udziałem Dostawcy za protokołem
odbioru.
§3
1. Ustalono wynagrodzenie dla Dostawcy w kwocie netto …………… zł (słownie
…………………………………… zł), kwocie brutto ………………………… zgodnie z
przedstawioną ofertą Dostawcy.
2. Ustalone wynagrodzenie będzie regulowane na podstawie wystawionych przez Dostawcę
faktur.
§4
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:
a) została otwarta likwidacja Dostawcy,
b) zostało wszczęte postepowanie upadłościowe wobec Dostawcy.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% ustalonego
wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy odstąpi od umowy,

ze skutkiem

natychmiastowym.
3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę przy:
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a) wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za
każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie ustalonym na
wykonanie przedmiotu zamówienia.
b) usunięciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru przedmiotu zamówienia

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
następnego po wyznaczonym terminie na usunięcie wad.
§5
1. Dostawca udziela gwarancji na okres ……. (słownie …………………………)
miesięcy na przedmiot zamówienia.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po dacie odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia.
3. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Jeżeli w ramach gwarancji Dostawca dokonał usunięcia wad mających wpływ na
właściwe użytkowanie przedmiotu zamówienia, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunięcia wad.
§6
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla zachowania jej ważności.
2. Wszystkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, dla których
Zamawiający i Dostawca nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

……………………………………
Zamawiający

……………………………………
Dostawca
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