Załącznik Nr 4
do Dokumentacji Przetargowej

UMOWA nr ………….
Umowa została zawarta w Kielcach dnia …………. 2014 roku pomiędzy :
Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
w imieniu, której działa:
1. Ks. Stanisław Słowik - Dyrektor
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………….
w imieniu, której działa:
1. …………………………..
zwanym dalej Dostawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w toku postępowania
przetargowego nr PC/D/1/2014 na Dostawę mebli do Hospicjum im. bł. Matki Teresy z
Kalkuty w Kielcach, ul. Mieszka I 48c prowadzonego w trybie art. 701-705 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (przetarg cywilny), Strony oświadczają co następuje:

§ 1.
1. Zamawiający zamawia Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia bezpłatnie własnym
transportem mebli do Hospicjum im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach,
ul. Mieszka I 48c. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy oraz cenowy określają
stanowiące załączniki do umowy:
a. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej z załącznikami;
b. Oferta Dostawcy.
§ 2.
1. Miejscem realizacji dostawy jest teren Hospicjum im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
w Kielcach, ul. Mieszka I 48c.
2. Dostawa nastąpi najpóźniej do dnia …………………… Za datę wykonania przedmiotu
umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru.
§ 3.
1. Cenę łączną przedmiotu dostawy określonego § 1 ustala się na kwotę .......................
złotych brutto – zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia.
§ 4.
W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 2,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli z powodu niedotrzymania
terminu przez Wykonawcę utraci dofinansowanie przyznane na sfinansowanie przedmiotu
dostawy.
§ 5.
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§ 6.
Cena wymieniona w § 3 płatna będzie w złotych polskich na podstawie, faktury VAT
wystawionej przez Dostawcę.
Zapłata za dostarczony sprzęt nastąpi w terminie ..........................................
Zapłata
dokonywana
będzie
na
rachunek
bankowy
Dostawcy:
…………………………………………………………………...
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia
przez Dostawcę postanowień umowy, w tym określonych w § 4.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących
po stronie Dostawcy,
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
§ 8.
Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
DOSTAWCA:
...........................................

ZAMAWIAJĄCY:
...................................

Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Oferta dostawcy.
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