Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY NR …./D/2012 - wzór

Zawarta dnia ............................. pomiędzy:
Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach - adres: 68-200 Żary, ul. Spokojna 2
reprezentowanym przez:
1. mgr Janusz Stasiak - Dyrektora
2. Agnieszką Szewczyk - Główną Księgową
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a:
................................................................................................................................................................
...............................................................................................- reprezentowaną
przez ................................... zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o zamówienie publiczne
przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień
publicznych- rozstrzygnięte w dniu ........................r.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(skrót: SIWZ)
§2
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
w ilościach / w skali roku / podanych w tabeli w pkt.3 SIWZ.
2. Zamawiający prześle każdorazowo na adres dostawcy faxem zestawienie produktów
określające ilości i termin dostawy na ... dni przed dostawą. Dopuszcza się też formę
zamówienia telefonicznego.
§3
1. Wartość poszczególnych dostaw będzie wynikać z wielkości zamówienia oraz jednostkowych
cen brutto podanych przez dostawcę w ofercie przetargowej i ujętych w tabeli:
Tabela
L.p Nazwa produktu

Masa
/orientacyjnie/
w skali 1 roku
[kg]

§4
1. Transport przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca na swój koszt.

§5
1.Odbiór ilościowy i jakościowy towaru będzie dokonywany przez potwierdzenie przyjęcia i
odbioru zamówienia przez osobę upoważnioną do odbioru towaru.
2.Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych lub wad jawnych towaru,
niezwłocznie pozostawi towar do dyspozycji dostawcy, powiadamiając go o stwierdzonych brakach
i wadach.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego towaru na swój koszt.
§6
1.Ilość dostarczonego towaru powinna być zgodna z zamówieniem.
§7
1. Wykonawca wyraża zgodę aby dostawca wystawiał faktury VAT bez jego podpisu na fakturze.
2. Zapłata za poszczególne dostawy następować będzie przelewem na konto
nr ................................................................................ w ciągu 14 dni od daty otrzymania
faktury.
3. Przyjmuje się dekadowy system fakturowania – faktura wystawiana co 10 dni oraz każdorazowo
na koniec miesiąca.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.
§9
1. Umowa niniejsza obowiązuje przez okres jednego roku liczonego od dnia podpisania umowy
t.j. od dnia .......................... do dnia ..........................
§10
1. Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego pisemnego wypowiedzenia umowy w terminie
30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.
§11
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego i postanowienia zawarte w SIWZ opracowanych na potrzeby
postępowania przetargowego.
§12
1.Dostawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.
§13
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozstrzygane
przez właściwy sąd dla Zamawiającego.
§14
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egz. po jednym dla każdej ze stron.
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