Umowa
zawarta dnia………………………... roku w Przemyślu, pomiędzy :
Gminą Miejską Przemyśl - Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30,
37-700 Przemyśl reprezentowanym przez :
- Dyrektora
– Gretę Ostrowską
- Gł. Księgowego
– Izabelę Rewer
zwanego dalej „zamawiającym”, a firmą :
…………………………..
………………………………
reprezentowaną przez :
…………………………
zwanym dalej „wykonawcą”.
Umowa została zawarta wskutek „zapytania ofertowego”, przeprowadzonego dla zamówień do
30000 euro, na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zgodnie z
regulaminem Dyrektora POSIR z dnia 19.06.2018 nr 17/2018
Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy - zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia roboczego w roku
2020 według potrzeb zamawiającego – asortyment wskazany w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca dostarczy zamówiony asortyment (ilościowy i jakościowy zgodny z zamówieniem)
do poszczególnych obiektów Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu szczegółów dostawy
z kierownikiem obiektu.
3. Szacunkowa ilość i wartość przedmiotu umowy określona jest w ofercie Wykonawcy w
załączniku nr 1 do umowy.
4. Umowę niniejszą zawiera się na okres ……………………………..
Wynagrodzenie i płatność
§2
1. Całkowita szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą
załącznik nr 1 do umowy, wynosi :
Cena netto ………………….zł
Podatek VAT w wys …….. % w kwocie ……………… zł
Cena brutto : ………………….. zl
słownie : ………………………………………………………………………………………………..
2. Wykonawca nie obciąży zamawiającego innymi kosztami poza uzgodnioną ceną. Cena zawiera
także koszty dostawy do danego obiektu Zamawiającego.
§3
1. Strony uzgadniają, że szacunkowa wartość (określona w §2 ust. 1) i ilość przedmiotu
zamówienia może ulec zmianie i będzie uzależniona od bieżących potrzeb zamawiającego.
2. Zmiana taka nie wymaga zawierania aneksu do umowy. Faktury będą wystawiane za faktycznie
zamówioną i dostarczoną zamawiającemu ilość artykułów – po cenach jednostkowych jak w
ofercie Wykonawcy - załączniku nr 1.
§4
1. Płatność za dostawę przelewem na konto wykonawcy po wystawieniu faktury VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę za każdą dostawę zamówionego asortymentu.
3. Termin płatności faktury 30 dni.

4. Wykonawca wystawi faktury za zakupiony asortyment na : Nabywca : Gmina
Miejska Przemyśl Rynek 1, 37-700 Przemyśl NIP 7952319592, Odbiorca :
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

1.
2.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.

Zobowiązania wykonawcy
§5
Wykonawca odpowiada za dostępność artykułów określonych w załączniku nr 1 do umowy w
swoim punkcie sprzedaży w Przemyślu przy ul…………………………………. i za właściwą jakość
dostarczonych artykułów, zgodną z zamówieniem i obowiązującymi normami.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego asortymentu dostarczonego
zamawiającemu na wolny od wad - w terminie 2-ch dni od zgłoszenia reklamacji przez
Zamawiającego co do jakości dostarczonego asortymentu.
Rozwiązanie umowy
§6
W przypadku nie wywiązywania się wykonawcy z obowiązków określonych w umowie,
zamawiający może jednostronnie zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym – po
uprzednim pisemnym wezwaniu do wywiązywania się przez wykonawcę z obowiązków – które
okazało się bezskuteczne. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie
za dostarczony Zamawiającemu do dnia rozwiązania umowy asortyment wolny od wad.
Niniejsza umowa w innych wypadkach może zostać rozwiązana przed okresem na który
została zawarta wyłącznie na zasadzie porozumienia między stronami umowy – w formie
aneksu.
W przypadku zerwania umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy, wykonawca zapłaci karę zamawiającemu w wysokości 2000zł.
W przypadku opóźnień lub niekompletnej dostawy zamówień częściowych, Zamawiający ma
prawu naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 1% wartości brutto zamówienia
częściowego, za każdy dzień zwłoki.
Kara, o której mowa w ust 3 i 4 może być potrącona przez zamawiającego z faktury
wystawionej przez wykonawcę.
Realizacja dostaw
§7
Zamówienia częściowe określające rodzaj i ilość asortymentu, składa zamawiający telefonicznie
lub
osobiście
u
Wykonawcy.
Osobą
do
kontaktu
ze
strony
Wykonawcy
jest………………………………………. tel. ……………………Osobami do kontaktu ze strony
zamawiającego są…………………………………. tel………………….
Wykonawca zapewnia dostawę zamówionych artykułów do 3 dni od momentu złożenia
zamówienia
W przypadku pilnych potrzeb zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do dostaw
zamawianego asortymentu w dniu złożenia zamówienia
Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości,
widocznych uszkodzeń..
W razie stwierdzenia nieodpowiedniej ilości/złej jakości dostarczonego przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia/wymiany ilości wymaganej przez
Zamawiającego lub wymiany zakwestionowanej partii przedmiotu umowy w terminie 2 dni
roboczych od dnia dostawy.
Ewentualne reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane przez zamawiającego w ciągu 5 dni
licząc od dnia dostawy. W przypadku niedotrzymania terminu na uzupełnienie przedmiotu
umowy lub dostarczenie asortymentu nieodpowiedniej jakości, Zamawiający dokona zakupu u
innego podmiotu a kosztami zakupu obciąży Wykonawcę, potrącając należność z faktury
Wykonawcy.
§8
Odbiór zamówionych artykułów potwierdza przedstawiciel zamawiającego podpisem na
fakturze.
Podpisanie faktury jest jedynie potwierdzeniem ilościowym dostarczonego asortymentu i nie
oznacza braku wad dostarczonego towaru.

Zmiany umowy.
§9
Każda zmiana ustaleń niniejszej umowy wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.
Rozstrzyganie sporów
§10
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których strony nie będą
w stanie rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Postanowienia końcowe
§12
1. Cesja praw przysługujących z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie jest dozwolona
wyłącznie pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego – pod rygorem nieważności.
2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
wykonawcy a dwa dla zamawiającego.
Wykonawca:

Zamawiający:

