UMOWA nr POSM2. 232…./16 (projekt)
zawarta w Poznaniu dnia …………………….. pomiędzy Miasto Poznań reprezentowane przez Jacka Fokt
dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego 61-127
Poznań, ul. Bydgoska 4, NIP 209-00-01-440, Regon 631257822 zwane dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w wyniku rozstrzygniętego postępowania w formie zapytania ofertowego z dnia …………….. na sukcesywną
dostawę nowych środków czystości i higieny na 2017 r. o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego od
dnia 2 stycznia 2017 r. nowych środków czystości i higieny określonych w ofercie z dnia
……………… stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, zgodnie z zapytaniem ofertowym
nr POSM2.231-13/16.
§2

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Dostawa nowych środków czystości i higieny dla potrzeb Zamawiającego następować będzie
sukcesywnie, a wielkość każdej partii wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji
Zamawiającego
zgłoszonych
w
formie
pisemnej
drogą
mailową
na
adres
……………………………..
Zamówione środki czystości i artykuły chemiczne winny być dostarczane Zamawiającemu w
nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.
W przypadku dostarczenia środków czystości i artykułów chemicznych niezgodnych z
warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamacji, która powinna być
zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest
wymienić wadliwy asortyment na nowy, wolny od wad na swój koszt.
Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.
Wszystkie środki chemiczne powinny posiadać kartę charakterystyki lub kartę preparatu
niebezpiecznego oraz informację techniczną. Wykonawca musi posiadać atesty i pozwolenia
potwierdzające, że produkty będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym
normom.
Okres przydatności produktów, które mają określony termin ważności - min. 6 miesięcy od daty
dostarczenia do magazynu Zamawiającego.
Ilości artykułów środków czystości i higieny podane w załączniku nr 1 są szacunkowe
i mogą ulec zmianie. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec
Zamawiającego. Rzeczywiste ilości środków zamawianych wynikać będą z bieżącego
zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania
pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia.
Dostarczenie środków czystości oraz higieny będzie realizowane transportem własnym
Wykonawcy i na jego koszt.

§3
1.

Termin dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego wynosi 48 godzin od złożenia przez
Zamawiającego zamówienia i odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-15.00.
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§4
1.

2.
3.

Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie tylko w przypadku wprowadzenia innej stawki
podatku od towarów i usług VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
Wykonawca będzie wystawiał faktury za zrealizowane dostawy po każdorazowym zleceniu.
Płatność za wykonaną dostawę Zamawiający będzie regulował przelewem bankowym w ciągu 14
dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy.
§5

1.
2.
3.
4.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
w wysokości 2% wartości zamówienia częściowego brutto za każdy dzień zwłoki.
Dwukrotne nienależyte wykonanie umowy lub w innych przypadkach stwierdzonych pismem,
upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, w przypadku nie wywiązywania się Zamawiającego z warunków zgodnie
z § 4 ust. 3 niniejszej umowy.
§6

1.
2.
3.
4.

5.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności.
Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać do
na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia każda ze Stron może zwrócić się do
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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