Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr K/D/22/2020

UMOWA
została zawarta w Kielcach dnia ……………… roku pomiędzy :
Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, NIP 657 038 94 52
w imieniu, której działa:
Ks. Stanisław Słowik - Dyrektor Naczelny Caritas Diecezji Kieleckiej zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………
w imieniu, której działa:
…………………………………..
zwana dalej Dostawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie procedury
konkurencyjności
Zapytanie
ofertowe
nr
K/D/22/2020
z
dnia
01.12.2020
na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej do
placówek Caritas Diecezji Kieleckiej Pomocy Społecznej w związku z realizacją grantu
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i
hospicjów na czas COVID-19” nr POWR.05.02.00-00-0001/20-20-00/1374/2020/226.
Strony oświadczają co następuje:
§ 1.
a. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia środków ochrony
indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej. Szczegółowy zakres rzeczowy i
ilościowy oraz cenowy określają Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
§ 2.
1. Towar dostarczany będzie do CIS Caritas, ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce.
1. Wymagany termin dostawy artykułów: maksymalnie 14 dni roboczych po podpisaniu umowy.
§ 3.
1. Cenę łączną przedmiotu dostawy określonego § 1 ustala się na kwotę …………….. złotych
brutto (słownie: ………………………………………………………………… )
– zgodnie ze złożoną ofertą.
2.
Cena obejmuje wszelkie koszty związane z sukcesywną dostawą przedmiotu zamówienia.
3. Poszczególne dostawy towaru będą poświadczone dokumentem WZ (wydanie zewnętrzne) lub
innym dokumentem potwierdzającym asortyment oraz ilość dostarczonego towaru (np. listem
przewozowym)

§ 4.
W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminach 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.
Dostawca gwarantuje, iż dostarczany towar będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 6.

1. Cena wymieniona w § 3 płatna będzie w złotych polskich na podstawie, faktury VAT
wystawionej przez Dostawcę.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT oddzielnie na towar przeznaczony do każdej z placówek jak
wymieniono w specyfikacji pkt. 4.1. Zapytania Ofertowego nr K/D/22/2020.
3. Zapłata za dostarczone artykuły nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez wad
i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. 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.
§ 10
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA:
...........................................

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

