Wzór umowy – załącznik nr 14

Znak sprawy: DPS-2-III-241/10/2008

Umowa nr …/ 2008
zawarta w dniu …………….. pomiędzy
Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :
1. mgr Małgorzatą Bugajską - Dyrektora DPS
2. mgr Annę Jędrychowicz – Główną Księgową ,a
………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez :
………………………………………………………………………………………...
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami o następującej treści :
§1

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ziemniaków jadalnych w ilości 13 000 kg w dwóch
odmianach dla potrzeb Ŝywienia mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej Nr 2

w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 w terminie do 31.10.2008r.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następującym zakresie :
1. dostawa ziemniaków zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 8 do SIWZ oraz ze złoŜoną ofertą Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
2.dostarczone ziemniaki winny być w odmianach jadalnych zgodnie ze złoŜoną ofertą ,
nadające się do przechowywania od listopada do końca kwietnia ,
3.dostarczone ziemniaki winny być zdrowe , czyste ,mieć dobry smak i przyjemny zapach
oraz jednolitą barwą miąŜszu zarówno w stanie surowym jak i ugotowanym ,odznaczać się
sypkością po ugotowaniu i wysoką wartością odŜywczą .
4.dostawa ziemniaków odbędzie się transportem Wykonawcy .
§3

1. Strony ustalają cenę jednostkową za 1 kg ziemniaków tj. … zł. netto
plus… % podatku Vat,
słownie: ……………………………………………………………………………….
tj ……zł. brutto
słownie:………………………………………………………………………………..
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na podstawie ceny złoŜonej w ofercie przetargowej .
2. Całkowita wartość zamówienia wg przewidywanej w specyfikacji ilości ziemniaków
– załącznik nr 8 do SIWZ

oraz wg złoŜonej oferty cenowej Wykonawcy w trybie

przetargu nieograniczonego
wynosi : …… zł. netto plus … % podatku VAT
słownie: ………………………………………………………………………………
tj. …………………… zł. brutto
słownie: ………………………………………………………………………………
3. Strony ustalają , Ŝe naleŜność za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowana
przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za dostawę .
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru dobrej jakości.
W razie nienaleŜytego wykonania umowy Zamawiający moŜe zwrócić zamówiony towar .
§5

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy :
1. Przez Wykonawcę:
a/ z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego, wskazanego w § 3 pkt.2 wraz z podatkiem od towarów i usług
b/ z tytułu naruszenia postanowień umowy Zamawiający moŜe domagać się
odszkodowania w wysokości 30 % wartości zamówienia .
2.

Przez Zamawiającego :
a/

z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego ,

wskazanego w § 3 pkt.2 wraz z podatkiem od towarów i usług
b/ za nieterminowe uregulowanie rachunku Wykonawca naliczy odsetki ustawowe
za kaŜdy dzień zwłoki. .
§6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .
§7

Wszelkie ewentualne spory między stronami niniejszej umowy będą rozstrzygać sądy
właściwe dla siedziby Zamawiającego .
§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla kaŜdej
ze stron.
Wykonawca:

Zamawiający:
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