UMOWA /wzór/
Nr ______________.2020, zwana dalej Umową,
zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy:
Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława
Wstydliwego 14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy
Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym
Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:
_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
a
____________________,

NIP

____________________,

zwanym

dalej

Sprzedawcą,

reprezentowanym przez: ____________________________________ ,
o następującej treści:
§ 1.
1. Sprzedawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową do odpłatnego przeniesienia
na

własność

Zamawiającego

stu

kompletów

zestawów

promocyjnych,

obejmujących

przedmioty wskazane ust. 2, związanych z promocją projektu „Modernizacja połącznia
drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III” realizowanego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020, zwanych dalej
Zestawami, a zobowiązaniu temu odpowiada obowiązek Zamawiającego do obioru i zapłaty
ceny za dostarczone Zestawy.
2. Każdy ze stu Zestawów będzie obejmował:
1) opaskę odblaskową – 1 szt.;
2) teczkę typu portfolio na dokumenty – 1 szt.;
3) torbę bawełnianą – 1 szt.;
4) ceramiczny kubek – 1 szt.;
5) etui na karty – 1 szt.
3. Szczegółowy i pełny zakres Zadania, został określony w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Sprzedawca przy realizacji Zadania, oraz
obowiązków Sprzedawcy z tym związanych, określa opis przedmiotu zamówienia.
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§ 2.
1. Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji Umowy zgodnie z: warunkami zaproszenia do
złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZDZP.263.5.29.2020, w tym warunkami określonymi w dokumencie w postaci opis przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik do wspomnianego zaproszenia, a także ofertą Sprzedawcy
złożoną we wspomnianym postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego. Sprzedawca
oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony.
2. Strony ustalają, iż Sprzedawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie Zestawy w terminie do
dnia 14 grudnia 2020 roku.
3. Zestawy zostaną dostarczone do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu przy ul.
Szpitalnej 14 w terminie jak wyżej do godz. 14:30, gdzie zostaną odebrane. Osoba wskazana
przez Zamawiającego, potwierdzi w formie protokolarnej odbiór Zestawów, dostarczonych
zgodnie z Umową.
§ 3.
1. Strony ustalają cenę sprzedaży stu Zestawów na kwotę brutto __________ złotych
(słownie złotych: __________). Kwota ta zawiera należny podatek od towarów i usług.
2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez
Sprzedawcę po protokolarnym odbiorze Zestawów.
3. Na wystawionej fakturze Sprzedawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest
wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu.
4. Należność Sprzedawcy oparta na wystawionej przez niego fakturze zostanie przelana –
z zastrzeżeniem procedury wskazanej w zdaniu następnym - na rachunek wskazany na
fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, pod
warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego. Zapłata należności na rzecz Sprzedawcy
nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego
zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie.
5. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Sprzedawcy, określającej termin zapłaty
odmiennie niż w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego jak w ust.
bezpośrednio wyżej.
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6. Strony wykluczają możliwość rozliczania Umowy w sposób odmienny od wskazanego
w niniejszym paragrafie.
§ 4.
1. Sprzedawca oświadcza, iż materiały wchodzące w skład Zestawów są wolne od wad i nadają
się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za dostarczane Zestawy na
zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
umownych.
3. Strony ustalają okres rękojmi na 2 lata liczony począwszy od daty odbioru Zestawów.
4. Okres rękojmi przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu tego okresu
jest data zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, natomiast końcem tego okresu jest data
potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych termin rękojmi biegnie na
nowo od chwili usunięcia wady.
§ 5.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 5 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy. Sprzedawcy nie przysługuje odszkodowanie
w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w ust. 1.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszenia
przez Sprzedawcę któregokolwiek postanowienia Umowy, objętego § 1 oraz § 2 Umowy,
w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę
odstąpienia od Umowy. W tym przypadku Sprzedawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie
o zapłatę wynagrodzenia czy o naprawienie szkody w związku z odstąpieniem od Umowy na
podstawie niniejszego przepisu.
§ 6.
1. Zamawiającemu przysługuje:
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1) prawo dochodzenia od Sprzedawcy kary umownej w wysokości 100,- złotych za każdy
dzień zwłoki Sprzedawcy w dostarczeniu Zestawów,
2) prawo dochodzenia od Sprzedawcy kary umownej w wysokości 100,- złotych za każdy
dzień zwłoki Sprzedawcy w usunięciu wad materiałów wchodzących w skład każdego
z Zestawów.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych od Sprzedawcy kar umownych
z wynagrodzenia Sprzedawcy jak i innych należności przysługujących Zamawiającemu od
Sprzedawcy na podstawie Umowy, tak wymagalnych jak i niewymagalnych. Do dokonania
potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Sprzedawcy. Sprzedawca
wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych należności
wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych, o których mowa w ust. 1.
§ 7.
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej
wierzytelności wobec drugie Strony z tytułu Umowy.
§ 8.
1.

Strony ustalają, że Zlecniobiorca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym fakturę
(faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400
Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres:
pzd@nowotarski.pl . Zamawiający wszelką korespondencję do Zleceniobiorcy będzie kierował
na

adres:______________,

a

przesyłaną

za

pomocą

poczty

elektronicznej

na

adres:_________.
2.

Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony
o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez
Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie
doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej
Stronie.
§ 9.

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego
realizowane będą ze strony Zmawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.
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§ 10.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej
ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią Umowy stanowi oferta Sprzedawcy wskazana poniżej jako załącznik do
Umowy.
§ 11.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy
prawo zamówień publicznych.
§ 13.
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Sprzedawcy
i dwa dla Zamawiającego.
Załączniki:


oferta Sprzedawcy,



opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający:

Sprzedawca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja
POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl www.pzd.nowotarski.pl
NIP 735-21-77-451
REGON 491931399

Strona 5 z 5

