Zakup koszulek bawełnianych na potrzeby organizacji imprez sportowych

Zał. 2
Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu ....................... roku pomiędzy :
Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr inż. Krzysztofa Kowala – Dyrektora
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków,
posiadającego NIP: 6792988495 i REGON: 120776650
zwanego dalej Zamawiającym
a....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,
zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji - zgodnie z ofertą
przetargową z dnia ........................... roku, sporządzoną na podstawie materiałów
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz wynikiem przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego
w dniu ....................... roku - zadanie pn: „Zakup koszulek bawełnianych na potrzeby
organizacji imprez sportowych”. Szczegółowy zakres umowy określony jest w
dokumentacji przetargowej oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiących załączniki nr 1 i
nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zakres przedmiotowy zadania określa Zakres rzeczowy stanowiący załącznik nr ….
do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę zgodnie
z zakresem przedmiotowym zadania, z należytą starannością, a także
z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania.
§2
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29 grudnia 2015 r.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez
obie strony umowy. O terminie dostawy Dostawca poinformuje Zamawiającego
przynajmniej na 1 dzień roboczy przed dostawą. Przez dni robocze Strony rozumieją
wszystkie dni oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu usług, zgodnie z zakresem rzeczowym
zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie w
kwocie nie przekraczającej .................. złotych brutto (słownie złotych:
...................................................................),
rozliczone
na
podstawie
ilości
rzeczywiście wykonanych usług w oparciu o ceny jednostkowe brutto tj.
………………
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2. W kwocie wymienionej w ust.1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, a w szczególności koszty transportu.
3.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po doręczeniu
Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wystawionej po protokolarnym
stwierdzeniu wykonania umowy. Faktura zostanie doręczona do dnia 31 grudnia 2015
r. Należność za wykonane prace zostanie przekazana na konto Wykonawcy w terminie
do dnia 31 grudnia 2015 r.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT,
Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
7. Przeniesienie przez Dostawcę na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
§4
1. Zamawiający ustanawia ........................... osobą odpowiedzialną za nadzór nad
realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ustanawia ……………………. osobą koordynującą wykonanie
przedmiotu umowy.
§5
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku:
− odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
– 10 % wynagrodzenia umownego,
2) Wykonawca w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie odpowiada – 10%
wynagrodzenia umownego,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - 1% wynagrodzenia umownego za każdy
dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,
c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – 1% wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności za
wykonane prace.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
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§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach
prawa, w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego (odstąpienie ustawowe).
Zamawiający może nadto w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia
określonego w § 2 ust. 1 odstąpić od umowy w przypadku:
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo
wydania nakazu zajęcia jego majątku,
rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższej niż 5 dni
względem terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
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§7
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
- 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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WYKONAWCA:

