Załacznik 2

UMOWA Nr /2019 – wzór
zawarta w Chróścinie w dniu …….........2019r., pomiędzy:
Domem Pomocy Społecznej w Chróscinie-Wsi, Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec
reprezentowanym przez:
- Bożenę Ferdynus - Dyrektora DPS, zwanym w dalszej części
„Zamawiającym”,
a,
………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: „Sprzedaż
i dostawa kotła c.o. z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek, 5 klasy, zgodnego
z normą ecodesingu o mocy 200 kW”
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§ 2 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu
umowy, jest wynagrodzenie w wysokości brutto: ……………….. zawierające należny
podatek VAT.
2. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym obustronnie bezusterkowym
protokołem odbioru.
3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
4. Dane Zamawiającego niezbędne do przygotowania faktury:
Nabywca: Powiat Wieruszowski
ul. Rynek 1-7,
98-430 Wieruszów
NIP: 997-014-77-48
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi
Chróścin 50
98-430 Bolesławiec

§ 3 Termin wykonania zamówienia
- do dnia 31 października 2019 r.
§ 4 Obowiązki wykonawcy
1.Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie niezbędnych dokumentów
potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy dotyczące realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy;

§ 5 Obowiązki Zleceniodawcy
Do obowiązków Zleceniodawcy należy dokonanie zapłaty za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z warunkami i terminami zawartymi w niniejszej umowie;
§7 Gwarancja jakości
1.Na dostarczony przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję
na okres 60 m-cy liczony od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.
2. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad
i usterek przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
zamawiającego o wadzie.
§ 8 Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu
umowy lub za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy bez wad, przekraczającym
10 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i
naliczenia kary w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
3. W razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo
żądać zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
5. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w treści umowy w przypadku
wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że zmiana leży w interesie
publicznym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Zamawiający:
.........................................

Wykonawca:
...........................................

