Załącznik nr 5

Umowa Nr

......... - wzór

zawarta w dniu ….......... roku w Chełmie, pomiędzy:
Waldemarem Taurogińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TAWA
Taurogiński Waldemar, z siedzibą w Chełmie przy ul. Krzywej 41/3, zwanym w dalszej części
umowy Zamawiającym,
a:
…........................................................................................................................................................
...................................z siedzibą …....................................................................................., NIP
….............................., REGON ….....................,zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
......................................................................................................................................................

§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę odzieży roboczej dla uczniów
odbywających staż w ramach projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa odzieży roboczej dla uczniów odbywających staż
w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości odzieży i obuwia
maksymalnie o 10 %.
§3
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie fabrycznie nową i wolną od wad
fizycznych odzieży ochronną i obuwie.
5. Wykonawca dostarczy zamówiony towar transportem własnym, we własnym zakresie, na
swój koszt i ryzyko.
6. Za datę dostawy uznaje się datę wydania za stosownym pokwitowaniem przedmiotu umowy
osobie upoważnionej przez Zamawiającego.
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7. Do obowiązków Wykonawcy należy również wniesienie towaru do Zamawiającego i jego
rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
.......................................... zł brutto (słownie:...............................................................................).
Ceny jednostkowe za odzież roboczą i obuwie zawiera załącznik nr 3 do umowy.
2. Cena o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej
realizacją.
3. Podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie faktura wystawiona
przez Wykonawcę, z określeniem zadania oraz doręczona Zamawiającemu.
4. Faktura powinna być wystawiona na: TAWA TaurogińskiWaldemarz siedzibą: 22-100 Chełm,
ul. Krzywa 41/3, NIP 563-122-22-73, nr umowy Zamawiającego i płatna będzie w terminie
30dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy.
§5
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do:TAWA TaurogińskiWaldemar, Biuro
Projektu, ul. Lwowska 51/3A, 22-100 Chełm, własnym środkiem transportu, na własny koszt i
ryzyko w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej
jakości lub niezgodne z ustalonymi rozmiarami.
3. Rozmiar odzieży i obuwia będzie zgodny z danymi przekazanymi przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany odzieży i obuwia roboczego na inny rozmiar, w
przypadku, gdy dostarczony rozmiar odzieży lub obuwia roboczego będzie za duży lub za mały
dla konkretnej osoby, będącej odbiorcą przedmiotu zamówienia. Wymiana nastąpi na koszt oraz
ryzyko Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania Wykonawcy, drogą
elektroniczną, informacji o konieczności wymiany towaru.
§6
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
dostarczanego towaru.
2. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.
3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do wymiany
towaru w ciągu 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia wad.
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§7
1. Strony, z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ustalają
kary umowne w następujących przypadkach:
a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za każdy dzień
zwłoki,
b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki, licząc
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4,
d) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego na dopełnienie zobowiązań zawartych
w umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za
każdy dzień zwłoki.
2. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez daną stronę, może ona dochodzić od
drugiej strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
1. W razie zaistnienia 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 tych
okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.).
§ 10
Wykonawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy w całości lub
w części (cesja) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3

§ 11
Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane
w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo
właściwy dla Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
§ 13
Integralną cześć niniejszej umowy stanowią:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Kalkulacja ceny oferty
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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