Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA NR ……….
Zawarta w dniu ………….. 2021 roku, pomiędzy:
Powiatem Stalowowolskim
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8652565494
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej do Centrum Edukacji
Zawodowej w Stalowej Woli, zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa odzieży roboczej do Centrum Edukacji Zawodowej
w Stalowej Woli związanej z realizacją projektu pt.: „Praktyka zagraniczna - horyzont
możliwości zawodowych” w ramach programu ERASMUS + Akcji 1: Mobilność edukacyjna na
podstawie umowy nr: 2019-1-PL01-KA102-062381.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odzież roboczą na własny koszt i ryzyko, do siedziby
Zamawiającego tj. do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. E. Kwiatkowskiego 1,
37-450 Stalowa Wola.
3. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2021 roku.
4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy
przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zastrzega, że dostarczenie przedmiotu umowy musi nastąpić w dzień roboczy
w godzinach od 700 do 1500 i musi odbywać się w obecności przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości przedmiotu umowy, jeżeli
dostarczona odzież będzie niekompletna, niezgodna ze specyfikacją, będzie posiadała wady albo
ślady zewnętrznego uszkodzenia lub użytkowania. Zamawiający wskaże przyczyny odmowy
odbioru oraz wyznaczy Wykonawcy nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu nie zrealizowania pełnej
ilości dostawy, o których mowa w §2 ust. 1 w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że realizacja
pełnej ilości dostaw nie jest konieczna.
§2
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………… zł brutto
(słownie: …………………………………).
2. Zapłata za dostarczone środki dokonana zostanie w terminie 14-stu dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek
Wykonawcy. Faktura VAT będzie wystawiona w następujący sposób:

NABYWCA:
Powiat Stalowowolski
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8652565494
ODBIORCA – ADRESAT – PŁATNIK:
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
ul. E. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola.
3. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (tzw. biała lista), o którym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu podzielonej
płatności, zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt. 4; nr konta: ………………………………. .
6. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej,
o każdej zmianie rachunku, o którym mowa w pkt. 5 w terminie 5 od dnia zmiany, pod rygorem
wstrzymania płatności przez Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że odzież będąca przedmiotem niniejszej umowy jest fabrycznie nowa,
z oryginalnymi etykietami i metkami, wolna od wad, nieużywana, nieobciążona prawami osób
trzecich oraz posiada certyfikat CE.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w przekazanej odzieży ochronnej, Zamawiającemu
przysługuje prawo wymiany wadliwej odzieży na wolne od wad w terminie 5 dni od dnia złożenia
reklamacji.
3. W przypadku nieprzyjęcia reklamacji Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem
natychmiastowym bez odrębnego wezwania.
§4
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
§5
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.
§6
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zamawiający i jeden Wykonawca.
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Zamawiający
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Wykonawca

