Załącznik nr 4 do Siwz
Wzór umowy
UMOWA WZP. .....….…… .2016
zawarta w dniu ...............................2016 roku
pomiędzy
Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………..,
2. …………………………………………………………………………………………..
zwanym „Odbiorcą”,
a
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
zwanym „Dostawcą”
§1
1. Dostawca dostarcza, a Odbiorca nabywa 2 000 sztuk Tusz Gęsi Białej Kołudzkiej,
zwanych przedmiotem umowy.
2. Każda z tuszek Gęsi Białej Kołudzkiej będzie zapakowana w folię oraz opakowanie
zbiorcze zgodnie ze specyfikacją zawartą w SOPZ
3. Minimalna waga każdej tuszki Gęsi nie może być mniejsza jak 4,5 kg.
4. Dostawca zobowiązuje się do przygotowania przedmiotu umowy w dniu 5 listopada
2016 r. do godziny 5:30 (rano)
5. Miejsce dostawy: Regionalny Ośródek Edukacji Ekologiczne w Przysieku ul. Parkowa
2, 87-134 Zławieś Wielka.
§2
Dostawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy wymienionego w § 1,
a przedmiot ten nie jest obciążony prawem na rzecz osób trzecich.
§3
1. Strony ustalają, że Odbiorca zapłaci Dostawcy cenę w wysokości:

2.

3.

4.

………………………….. zł brutto
Słownie: …………………………………………… złotych
Płatnikiem ceny, o której mowa w ust. 1 jest Województwem Kujawsko-Pomorskim z
siedzibą w Toruniu, 87-100, Pl. Teatralny 2, NIP: 956-19-69-536
Zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi przelewem do 21 dni, po dokonaniu
potwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu umowy i po dostarczeniu faktury
do siedziby Odbiorcy.
Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek
bankowy Odbiorcy.

§4
1. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za niewykonanie zamówienia w wysokości
50% ceny, o której mowa w § 3 ust. 1. Za niewykonanie umowy Odbiorca uzna odmowę
wykonania umowy bądź nie wydanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 1
ust 4.
2. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§5
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień
publicznych i Kodeksu cywilnego.
3. Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Odbiorcy.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Odbiorcy i jeden dla Dostawcy.
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