Załącznik nr 4 do siwz

UMOWA SPRZEDAŻY NR …………/2011
Zawarta w dniu ……………. 2011 r. w Szczecinie, pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin zastąpioną przez Straż Miejską ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417
Szczecin, reprezentowaną przez
1. p. Leona Gajewskiego

- Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie

2. p. Małgorzata Bargiel

- p.o. Główna Księgową

zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą ………………………………………………………………………… z siedzibą
………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………
REGON …………………………….
Reprezentowaną przez:
1. …………………………………

- …………………………………….

2. …………………………………
- …………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu sorty mundurowe
dla Strażników Miejskich zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia określonym w
rozdziale XIV siwz oraz z ofertą wykonawcy (załącznik nr 1 i nr 1a do siwz).
2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Wykonawca przed wykonaniem usługi zobowiązany jest do dokonania obmiaru
funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin w terminach i miejscu uzgodnionym przez
Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze nieprawidłowego wykonania rozmiaru dla
danych osób, Wykonawca wskaże zakład krawiecki w Szczecinie, który dokona
poprawek poszczególnych elementów umundurowania na koszt Wykonawcy.
5. O terminie realizacji dostawy, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić
Zamawiającego minimum 24 godziny przed planowaną dostawą.
6. Umowa zostanie zrealizowana przez okres 30 dni od dnia jej podpisania.
§2
1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych przedmiotów objętych
niniejszą umową przez cały okres jej realizacji.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy
wynagrodzenie obejmujące koszty związane z wykonaniem i dostarczeniem
przedmiotu zamówienia, po obustronnie podpisanym protokole odbioru przedmiotu
umowy. Wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………
złotych (słownie:……………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………….).
3. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru
przedmiotu umowy.
4. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy ………………………
…………………………………………………………………………………………
na podstawie otrzymanej faktury w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§3
1. Zamawiający dokonywać będzie odbioru towaru w oparciu o przedstawiony i
zaakceptowany wzór przedmiotu zamówienia pozostawiony u Zamawiającego do
czasu zrealizowania całości zamówienia.
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy użytkowania przedmiotu
zamówienia licząc od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru przedmiotu
umowy.
§4
1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności towaru, Zamawiający złoży
reklamację do Wykonawcy, który zobowiązany jest udzielić na nią odpowiedzi w
ciągu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja
uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
2. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
towaru wolnego od wad w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez
Wykonawcę.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. Za zwłokę w dostawie towaru, o którym mowa w § 1 ust. 2, w wysokości 1,5%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego
terminu dostawy,
b. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego,
c. Za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§5
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Strony wyznaczają następujące
osoby:
1. Jerzy Budzyń

reprezentujący Zamawiającego

tel. 91 44 27 610

2. ……………………………..

reprezentujący Wykonawcę

tel. ………………...

§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach i w sytuacjach
określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
§9
Ewentualne zmiany wynikłe na tle wykonania niniejszego umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny w Szczecinie.
§ 10
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- oferta Wykonawcy.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

