Umowa nr
zawarta w dniu ……………………….roku pomiędzy:
Muzeum Zamkiem w Łańcucie
37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Muzeum Zamku w Łańcucie mgr Wita Karola Wojtowicza
2. Z-ca Głównej Księgowej Elżbietę Kazimirowicz
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
………………………………
……………………………….
……………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o
następującej treści:

§1.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie
przetargu nieograniczonego na Dostawa oraz sadzenie drzew i krzewów
w ilościach i gatunkach określonych w załączniku do n/n umowy.
§2.
Termin realizacji umowy do 16.10.2017.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym
transportem i na własny koszt.

§3.
Dostarczone rośliny powinny być odpowiedniej jakości wg ogólnie przyjętych norm
jakościowych w I wyborze - zdrowe, z dobrze wykształconymi pędami i korzeniami,

w pojemnikach odpowiednio dobranych do wielkości roślin, w wyjątkowych
przypadkach kopanych z gruntu ale z dobrze zabezpieczonym przed wysychaniem
i dobrze rozbudowanym systemem korzeniowym zgodnie z specyfikacją
Jakość materiału roślinnego wg dokumentacji stanowiącej załącznik do /siwz

§4.
Odbiór roślin dokonany będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym
w §2
§5.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy cenę umowną za przedmiot
dostawy w wysokości określonej formularzem cenowym, przedstawionym w
postępowaniu przez Wykonawcę wyrażającą się kwotą : ………………………….. zł
netto
Słownie złotych: …………………………..
podatek VAT ……..% w kwocie …………………
brutto …………………………………………………..słownie(…………)

Należność będzie uregulowana na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem
na konto Wykonawcy.
Termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT i podpisanego protokołu
odbioru
§6.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, jeżeli niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca:
1) w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu
określonego w § 2,
2) w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 5 1, za każdy dzień
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sadzonek, licząc od
upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3) w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 za niewykonanie
umowy w terminie dodatkowo wyznaczonym przez Zamawiającego.
§7.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość
zastrzeżonych kar umownych.

§8.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy
sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§11.
Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca

