URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

Zadanie publiczne z zakresu turystyki w roku 2011, refinansowane na zasadzie powierzenia przez Województwo
Dolnośląskie.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
FW.02/ZP/09/2011

UMOWA DOSTAWY
NR FW.02/ZP/09/2011

zawarta w dniu .................. 2011 roku w Nowym Sączu pomiędzy:
Fundacją Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA z siedzibą w Nowym Sączu przy
ul. Wincentego Pola 66a posiadającą nr NIP: 734-338-07-96, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000331588, reprezentowaną przez
Mateusza Paradowskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego ofertowego, zwanego dalej "przetargiem" o równowartości poniŜej 14.000
EURO (bez podatku VAT) zgodnie z kodeksem cywilnym.
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest „dostawa kotwi skalnych oraz zamocowań
chemicznych” w ramach realizowanego zadania publicznego z zakresu turystyki roku 2011,
refinansowanego na zasadzie powierzenia przez Województwo Dolnośląskie.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kotwy skalne i zamocowania
chemiczne zwane dalej takŜe „towarem”, według poniŜszego zestawienia:
a) Kotwa dł. 80mm – 115 sztuki.
b) Kotwa dł. 150mm – 67 sztuk.
c) Stanowisko zjazdowe dł. 80mm – 18 sztuk.
d) Stanowisko zjazdowe dł. 150mm – 10 sztuk.
e) Klej FIS P 360 S – 18 sztuk.
zgodnie ze złoŜoną ofertą i cenami zawartymi w szczegółowym kosztorysie ofertowym.
2. Wykonawca zrealizuje umowę z naleŜytą starannością, zgodnie z najlepszymi przyjętymi
praktykami.
3. Dostarczane artykuły powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i
posiadać co najmniej w odniesieniu do kotew skalnych:
a) oznaczenie rodzaju lub typu artykułu
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b) oznaczenie producenta
oraz w odniesieniu do zamocowań chemicznych:
a) nazwę artykułu
b) nazwę producenta
c) datę przydatności naniesioną na kartusz
d) oznaczenie serii
e) gramaturę (zawartość) netto
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczone zakotwienia chemiczne nie są przeterminowane i
posiadają termin waŜności nie krótszy niŜ 3 miesięcy od daty ich dostarczenia.
5. Wykonawca nie moŜe przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy,
w całości lub w części, a w szczególności nie moŜe powierzyć wykonania Zamówienia
osobom trzecim.
6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę punktu 4 i 5 Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§4
1. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt wraz z jego
rozładunkiem do siedziby Zamawiającego tj.: ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz w
terminie do 14 października 2011 roku.
2. Z odbioru dostarczonego towaru strony spiszą protokoły odbioru.
3. Reklamacje Zamawiającego dotyczące jakości w tym wad dostarczonego towaru mogą być
składane w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru i będą uwzględnione przez Wykonawcę w
terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
4. Zwrot artykułów złej jakości lub wadliwych i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje
na koszt Wykonawcy.
§5
a. Zamawiający oświadcza, Ŝe wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków
publicznych.
b. Za dostarczone i odebrane artykuły, o których mowa w § 3 niniejszej umowy Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złoŜoną ofertą w wysokości …………………………
zł brutto (słownie: ………………………………………………..…… …………………………. zł ..../100), w tym
…………….. zł podatku VAT (słownie: ……………………………………. zł ..../100).
c. Wynagrodzenie płatne będzie po dostarczeniu i odebraniu towaru. Treść faktury odpowiadać
będzie nazwie towaru, jednostkom miary i ilości otrzymanych towarów określonych w
protokołach odbioru.
d. Zamawiający zapłaci Wykonawcy naleŜność za realizowaną dostawę artykułów w terminie
do 14 dni od daty otrzymania faktury, a w przypadku przekroczenia ustalonego terminu
zobowiązany będzie do zapłacenia ustawowych odsetek ustawowych za zwłokę.
e. Zapłata naleŜności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości części umowy
zrealizowanej ze zwłoką za kaŜdy dzień zwłoki,
b) dostarczenie towaru z wadą w wysokości 0,1 % wartości części umowy zrealizowanej z
wadą.
ii.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zawinioną odmowę odbioru towaru w
terminie określonym w § 3 w wysokości 0,1 % wartości nieodebranego towaru, chyba Ŝe
dostawa ma wady.
iii.
Zamawiający moŜe potrącić karę umowną z wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający moŜe dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyŜszającego karę
umowną oraz z innych tytułów.
i.

§7
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu
wykonani części umowy. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę be wypowiedzenia, jeŜeli jakość
towaru jest zła lub odbiega od jakości takiego samego rodzaju towaru.
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§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy
kodeksu cywilnego.
§9
Zmiany niniejszej umowy dla swej waŜności wymagają formy pisemnej.
§ 10
Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd
powszechny.
§ 11
Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

...................................................
ZAMAWIAJĄCY

.....................................................
WYKONAWCA
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