Załącznik nr 2 do SIWZ
WZÓR UMOWY

UMOWA nr …………………………..

zawarta w dniu ................................. 2020 r. w Tarnowie pomiędzy Pogórskim Związkiem Pszczelarzy
w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 23, 33-100 Tarnów, NIP: 8730007361, REGON: 851721640,
reprezentowanym przez:
Leszka Bodziocha – Prezesa
Zdzisława Barwacza – Skarbnika
zwanym dalej: „Zamawiającym”
a
...................................................................................................................................................................
z siedzibą w ……………………………………………….., ul. ………………………………………………..
REGON: …………………………………………., NIP: ……………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………..…………………
zwanym dalej: „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019 poz. 1843)
§1
Przedmiotem umowy jest zakup i dostarczenie 52 000 kg ciasta do podkarmiania pszczół dla
Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie zgodnie z SIWZ.
§2
Termin wykonania zamówienia do dnia …………….. 2020 r.
§3
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Należytego dostarczenia ciasta do podkarmiania pszczół.
2. Zapewnienia dobrej jakości dostarczonego ciasta do podkarmiania pszczół.
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3. Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanego ciasta. Dostarczone przez
Wykonawcę ciasto musi posiadać odpowiednie parametry określone w SIWZ.
4. W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w
realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy.
§4
1. Maksymalną wartość umowy strony ustalają na kwotę……………………………… złotych brutto
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..) w tym podatek VAT 8%.
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca cenie
zawartej w ofercie, z tym, że nie może ona przekroczyć kwoty wymienionej w ust. 1.
3. Wykonawca po dokonaniu dostawy wystawi fakturę w następujący sposób:
Nabywca:
Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 23
33-100 Tarnów
NIP: 8730007361
4. Należność z tytułu umowy będzie regulowana na podstawie faktury Wykonawcy, przelewem
na konto podane w fakturze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury
Zamawiającemu.
5. Fakturę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na następujący adres:
Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 23
33-100 Tarnów
6. Za nieterminową zapłatę należności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo
naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie.
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
a. za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 5% wartości
brutto za każdy dzień zwłoki,
b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę
umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.
§6
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
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Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.
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