PNO-1/2020                                         								



UMOWA
z dnia ……………………..

w sprawie wykonania zadania p.n.: „ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ CENTRALNEGO SYSTEMU TRANSPORTU I ZASYPU TWORZYWA”
PNO-1/2020

§ 1. 
Zamawiający: Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „PIAST” im. W. Witosa, 33-150 Wola Rzędzińska 297A
zleca, a
Wykonawca: ………………………………………………………..

przyjmuje do wykonania .: „ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ CENTRALNEGO SYSTEMU TRANSPORTU I ZASYPU TWORZYWA”


Szczegółowy zakres  przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

1) oferta nr sprawy: PNO-1/2020 z dnia 18-05-2020 r.
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Formularz nr 1.a)


     
§ 2.

1. DOSTAWA I MONTAŻ CENTRALNEGO SYSTEMU TRANSPORTU I ZASYPU TWORZYWA,  zostanie dokonana w terminie do 30-06-2020 r. dostawa dokonana po 30-06-2020 r. nie zostanie przyjęta, a wszelkie wynikające z tego koszty ponosi Wykonawca.
2. Odbiór centralnego zasypu odbędzie się na terenie Zamawiającego.
3. Odbioru centralnego zasypu dokona komisja, w skład której wejdą osoby wskazane przez Zamawiającego.
4. Podstawę odbioru centralnego zasypu stanowi protokół odbioru.
5. Za dzień odbioru centralnego zasypu uważa się datę podpisania przez osoby, o których mowa w ust. 3 protokołu odbioru.
6. W przypadku gdy Wykonawca dostarczy wadliwy przedmiot umowy lub nieodpowiadający wymogom określonym w  § 1 ust 2 pkt, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy spełniającego warunki określone w n/n umowie. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy.     

§ 3.

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczenie i wykonanie centralnego zasypu kwotę: ...................................... zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………)

2. Zamawiający dokona zapłaty kwoty brutto za centralny zasyp na podstawie faktury VAT w terminie:
do dnia …………..…..…………., wartości zamówienia, tj. kwotę ………………………. brutto;

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na wskazane konto przez Wykonawcę.

§ 4.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieterminowe dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,5%, liczony od wartości umowy określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

2. W przypadku zwłoki w płatności zobowiązań Zamawiającego, wynikających z § 3 niniejszej umowy – zobowiązuje się on zapłacić Wykonawcy odsetki za okres zwłoki od zaległej kwoty, w wysokości ustawowo obowiązującej.

3. Strony ustalają, że niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy o okres dłuższy niż pięć dni, skutkuje rozwiązaniem umowy bez konsekwencji finansowo-prawnych dla Zamawiającego.

§ 5.

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy:
- gwarancja na system – …. miesięcy
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania napraw elementów, które uległy niezawinionemu przez Zamawiającego uszkodzeniu. W trakcie eksploatacji linii będzie korzystał z bezpłatnych napraw ewentualnych uszkodzeń gwarancyjnych przez …. miesiące.
3. W przypadku 3-krotnej awarii któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, nie wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana na fabrycznie nowy element z przedłużeniem jego okresu gwarancji.



§ 6.

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.






Spis załączników:
(Formularz nr 1.a) ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ CENTRALNEGO SYSTEMU TRANSPORTU I ZASYPU TWORZYWA











                          


Kupujący


Sprzedawca


