Załącznik Nr 3 do zaproszenia
UMOWA NR … /DAT/2017
( projekt umowy)
zawarta w dniu …………….. w Jeleniej Górze pomiędzy:
Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze, z siedzibą przy ul. Lwóweckiej 18
58-503 Jelenia Góra, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 611-21-72-838, zwaną dalej
„Zamawiającym”
reprezentowaną przez :
Mariana Ursela
Rektora
Grażynę Malczuk
Kanclerza
przy kontrasygnacie Kwestora – Joanny Babczuk
z jednej strony, a
………………………………………….......................................................................................,
posiadającą numer identyfikacyjny NIP ………………… i działającą na podstawie
…………………………………………………….. , reprezentowaną przez:
………………………..

- …………………..

zwaną dalej ”Wykonawcą ”, z drugiej strony,
§1
1. Przedmiotem umowy jest Dostawa gadżetów i druków reklamowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze zgodnie z zaproszeniem do składania ofert.
2. Integralną częścią umowy jest zaproszenie do składania ofert oraz oferta.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 w terminie do 27 lutego
2017r. (pozycje od nr 1 do 24 zgodnie z formularzem oferty) oraz 28.04.2017r. (pozycje od nr 25 do
28 zgodnie z formularzem oferty)
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
3. Osobą nadzorującą wykonanie przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy jest …………… tel.
……..… a po stronie Zamawiającego jest ………….. tel. …………….
§3
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości:
- netto
................................................................... zł
- podatek VAT w wysokości
................................................................... zł
- co stanowi kwotę brutto
................................................................... zł
(słownie: ................................................................................................................. złotych).
2. Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem po terminowym wykonaniu przedmiotu
zamówienia potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia.
§4
1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej
projekty nadruków na podstawie dostarczonej specyfikacji technicznej znakowania produktu.
2. Wykonawca przez rozpoczęciem realizacji zamówienia jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu wizualizację znakowania na poszczególnych produktach. Zamawiający
w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania wizualizacji zaakceptuje bądź zgłosi poprawki do
wykonania poszczególnych elementów zamówienia.

3. W przypadku dostarczenia źle wykonanych elementów zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia stwierdzonych wad w ciągu 7 dni na własny koszt.
4. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w przedmiocie umowy Zamawiający prześle Wykonawcy
reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty jej
doręczenia.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy wynikajacych z przyczyn
leżacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca dokona ich na własny koszt w terminie 14 dni.
§5
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary
umowne:
1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
licząć od dnia następnego po upływie terminu.
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
a) zwłoki w wykonaniu poszczególnych elementów zamówienia oraz zwłoki w usunięciu wad
zgłoszonych w trybie § 6 - w wysokości 10% wynagrodzenia za ten element usługi za każdy
dzień zwłoki licząć od dnia następnego po upływie terminu;
b) niewykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu umownego, jeżeli
jego niedotrzymanie wynika:
1) z okoliczności, których nie można było przewidzieć,
2) z przyczyn zależnych od zamawiającego.
2. Okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu wykonania umowy nie dają prawa do żądania
zmiany wynagrodzenia określonego w §3.
§7
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd ze względu
na siedzibę Zamawiającego.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
Kodeksu postępowania cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

