Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA
NR …../………..
Zawarta w dniu …………………… 2019r.
pomiędzy:
Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi,
34-222 Zawoja 1403 reprezentowanym przez:
Dyrektora Parku dra Tomasza Pasierbka
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy ,,Sprzedającym”
na realizację zadania:
Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz ochronnej dla
pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego.
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
zorganizowanego zgodnie z zarządzeniem nr 3/2018 Dyrektora Babiogórskiego Parku
Narodowego z siedzibą w Zawoi z dnia 2 lutego 2018 r., w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
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Przedmiotem umowy jest z dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej
oraz ochronnej dla pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego.
Szczegółowy wykaz sortów, o których mowa w pkt. 1, określa formularz cenowy, zgodny
ze złożoną ofertą, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, w oparciu o zapotrzebowanie
złożone pocztą elektroniczną przez pracownika upoważnionego do kontaktów ze
Sprzedającym.
Sprzedający będzie realizował zapotrzebowanie po cenach jednostkowych określonych
w formularzu cenowym, zgodnym ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego na własny
koszt pełnej rozmiarówki sortów wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej
umowy w terminie ustalonym z pracownikiem Zamawiającego (nie dłuższym niż 14 dni
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od podpisania umowy) celem indywidualnego dopasowania rozmiarów potrzebnych do
określenia szczegółowego zapotrzebowania.
Sprzedający zobowiązuje się do kompleksowego, wysokiej jakości i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.
Sprzedający gwarantuje, że dostarczone sorty są nowe, wysokiej jakości i zgodne z
opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.
Sprzedający obowiązany jest do wymiany sortów, co do których Zamawiający zgłosi
zastrzeżenia dotyczące jakości, rozmiarów lub, które nie będą spełniały innych
wymogów określonych w umowie lub zapotrzebowaniu.
Zamawiający ma prawo odmowy odbioru sortów niezgodnych z zamówieniem
i dostarczonych po 31.07.2019 r.
§2

Termin realizacji zamówienia do dnia 31 lipca 2019r.
§3
Wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia wynosi:
netto: ……………………….
słownie złotych netto: ……………………………………..
brutto: ………………………
słownie złotych brutto: ……………………………………..
i wynika z formularza cenowego stanowiącego załącznika nr 1 do umowy.
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Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za zrealizowanie zamówienia na
podstawie prawidłowo wystawionego oryginału faktury/rachunku dla Babiogórskiego
Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403, NIP 552 171 36 27
w terminie 21 dni od daty doręczenia w/w dokumentu do siedziby
Zamawiającego.
Fakturę/rachunek należy dostarczyć nie wcześniej niż w dniu dostarczenia przedmiotu
zamówienia.
Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Sprzedającego podany na
fakturze/rachunku.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Sprzedający gwarantuje niezmienność cen prze cały okres trwania umowy.
§5
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Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji na sorty licząc od daty ich wydania
Zamawiającemu.
W ramach gwarancji Sprzedający naprawia rzecz lub wymienia ją na nową , przy czym
naprawa lub wymiana następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady.
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość obciążenia Sprzedawcy karami umownymi za:
1.1. Odstąpienie Sprzedawcy od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po
stronie Sprzedawcy lub odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn
leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy,
1.2. Każde opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości
brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadzie ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§7

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§8
Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego
§ 10
Umowę wraz załącznikami sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym
jeden otrzymuje Sprzedający, a dwa Zamawiający.

……………………………………..
SPRZEDAJĄCY

……………………………………..
ZAMAWIAJĄCY
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