Załącznik nr 2

Kudowa Zdrój ………….

Znak sprawy ZAA.372.3.2020/1
U M O W A ( wzór) nr ZAA.372.2.2020/1
Zawarta w dniu …………….. w Kudowie Zdroju pomiędzy:
Parkiem Narodowym Gór Stołowych, reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Batłomieja
Jakubowskiego zwanego dalej „Zamawiającym” ,a
…………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej
„Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie oferty
cenowej znak sprawy: .ZAA.372.3.2020 o następującej treści.
§1
1.Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystości
towarem.

dla Zamawiającego, zwanych dalej

2. Szczegółowy wykaz towaru będącego przedmiotem umowy oraz jego ilość zawarte są w
arkuszu cenowo – kosztorysowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilości wyszczególnione w załączniku nr 1 są ilościami
szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości sztuk w asortymentach
przyjętych w umowie.
§2
1. Dostawa towaru będącego przedmiotem umowy realizowana będzie partiami, których
wielkość i zakres rzeczowy będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w zamówieniu
składanym e- mailem na adres wsskazany poniżej
2. Dostawa towaru następować będzie w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone towary posiadają okres ważności nie krótszy niż
wymagany na dany asortyment towaru w/g odpowiednich norm.
4. Dostawy do Zamawiającego odbywać się będą w dni robocze w godzinach od 8°° do l3°°.
5. Towar dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego własnym transportem lub
transportem profesjonalnej firmy przewozowej, przy czym całkowitą odpowiedzialność za
wynikłe z tego tytułu uchybienia ustaleniom zawartym w umowie ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający gwarantuje zakup towaru w minimalnej ilości 80%, określonego w załączniku
nr 1. Ilość maksymalna nie przekroczy 120% ilości określonej w załączniku nr 1.

1. Zamawiający dokona zapłaty na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni
od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) 10 % ceny określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z winy Wykonawcy.
b) 1% ceny określonej w § 2 ust. 1 w przypadku naruszenia § 2 pkt. 2 umowy.
§4
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§5
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Prawa Zamówień Publicznych.
§6
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r..
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
§7
Umowa została sporządzona w trzech

jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

Zamawiający
……………………..

Wykonawca
………………………

