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UMOWA NR ……………..

Załącznik nr 2
Nr Egz.......

w dniu ……………2018 r. w Boguchwale, została zawarta umowa pomiędzy Podkarpackim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040
Boguchwała, NIP: 517-01-09-885, Regon: 69167370, reprezentowanym przez
………………………………, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.
Niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w oparciu o wynik
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego, na dostawę namiotów dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
I. Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz pierwszy montaż (montaż tylko dla
wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia namiotu – lit. A) dla Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego namiotów, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest kompletny, posiada wymagane
prawem licencje, atesty i certyfikaty, wolny jest od wad fizycznych, wad prawnych
i roszczeń osób trzecich oraz że nie toczy się względem niego żadne postępowanie.
II. Termin wykonania
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu i montażu we
wskazanym miejscu przedmiotu umowy spełniającego warunki techniczne określone
w opisie przedmiotu zamówienia, wyspecyfikowanego w ofercie Wykonawcy z dnia
………….. r., a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do
…………………...
III. Odbiór przedmiotu umowy
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wydania, a Zamawiający do odebrania przedmiotu
umowy po uprzednim stwierdzeniu należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z zachowaniem staranności
zawodowej, rzetelnie i terminowo.
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3. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy. Dostawa zostanie
zrealizowana w dniu roboczym w godzinach pracy Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego (od 730 – 1530).
4. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru,
stwierdzający zgodność dostarczonego sprzętu z parametrami określonymi
w zaproszeniu do złożenia oferty.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub uszkodzenia to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady lub uszkodzenia nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do
czasu usunięcia wad lub uszkodzeń, wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy
niż 1 dzień na koszt Wykonawcy, przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych
zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a),
b) jeżeli wady lub uszkodzenia nie nadają się do usunięcia uniemożliwiając
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy i naliczyć kary
umowne w wysokości 30% wynagrodzenia umownego lub żądać wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu
umowy do momentu podpisania protokołu odbioru. Koszty transportu
i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu obciążają Wykonawcę.
7. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę ma być opakowany w sposób
zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Za szkody powstałe w wyniku
nienależytego opakowania lub transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie
wykonania zamówienia.
IV. Wynagrodzenie
§4
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie umowy w kwocie brutto
……………… zł (słownie: ………………………………………………..), w tym należny podatek
VAT w wysokości ……% tj. ……………. zł, cena netto ……………………………. Zł.
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności podatki, opłaty,
cła oraz koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania
zamówienia.
§5
1. Strony ustalają, że zapłata za wykonanie umowy nastąpi na podstawie zatwierdzonej
przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, płatnej na
rachunek bankowy wskazany w fakturze.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
V. Sposób płatności
§6
1. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający
kompletność, terminowość i zgodność dostawy z przedłożoną przez Wykonawcę
ofertą z dnia ……………… r.
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2. Wykonawca wystawi fakturę z datą nie późniejszą niż 7 dni licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Należność Wykonawcy będzie uregulowana przelewem z rachunku Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. Błędne wystawienie faktury VAT lub brak któregokolwiek z wymaganych
dokumentów spowoduje ponowny bieg terminu 14-dniowego liczonego od daty
doręczenia poprawionych i brakujących dokumentów.
6. Fakturę należy wystawić na Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul.
Suszyckich 9, 36 – 040 Boguchwała, NIP 517-01-09-885.
VI. Gwarancja i rękojmia
§7
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przez niego przedmiot zamówienia jest
dobrej jakości i pozbawiony jest wad.
2. Na dostarczone namioty Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres
………… miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru.
3. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
VII. Kary umowne/odsetki
§8
W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do
zapłaty umownych odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
1.

2.
3.
4.
5.

§9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach
i wysokościach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości
30% wynagrodzenia brutto;
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 30% wynagrodzenia brutto.
Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 80% wartości
przedmiotu umowy.
Kary umowne za opóźnienie określone w ust. 1 lit a) będą naliczane od następnego
dnia po upływie terminu realizacji umowy.
Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego, w którym to
wezwaniu Zamawiający podaje wysokość kary, powód nałożenia kary oraz nr
rachunku bankowego, na który należy wpłacić karę – z zastrzeżeniem ust. 5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
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§ 10
Zamawiający może dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody,
jeżeli poniesie ją na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia
publicznego określonego warunkami niniejszej umowy przez Wykonawcę.
VIII. Odstępne/Odstąpienie od umowy
§ 11
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odstępne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonanie części umowy;
b) jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy powyżej 14 dni.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać
uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§ 13
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich z wyjątkiem banku kredytującego wykonawcę w zakresie niniejszej
umowy.
IX. Postanowienia końcowe
1.
2.

§ 14
Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania
o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień
niniejszej umowy.
Po stronie Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie
realizacji umowy jest …………………………………..
Po stronie Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawie
realizacji umowy jest ………………………………….
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w zakresie realizacji postanowień niniejszej
umowy.

1.
2.

§ 16
Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy
należycie, a ewentualne drobne spory rozstrzygać polubownie.
W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym do rozpatrywania spraw
wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 17
Umowę niniejszą sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

