Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr 6/21

Wzór umowy
Zawarta w dniu ……….... , pomiędzy:
Zespołem Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj, NIP 918-10-20-263,
REGON 000124340, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Panią Barbarę Serafin – dyrektora ZSL w Biłgoraju
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i dokładny adres)
zarejestrowany w KRS pod nr ……… posiadający NIP …….. REGON ……….
(lub)
Przedsiębiorcą
……………………………………………………………………………………zam. …………………………………………………
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………………………..
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………………………………
zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
posiadającym NIP ………………………………………………………………………. Pesel ……………………….……..
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………..………….
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, ze zm.), gdyż wartość zamówienia nie przekracza
kwoty 130 000 PLN.
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§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa odzieży ochronnej dla grupy 30 uczniów – uczestników
kursów zawodowych, w ramach projektu pt. „Wykwalifikowany technik leśnik”,
nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego,
za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4
Kształcenie zawodowe.
Zestawy odzieży, skompletowane wg podanych rozmiarów, zapakowane w oddzielny
worek/torbę, oznaczone numerem zestawu, zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny dostawy – na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej w przeddzień dostawy, wymagane
potwierdzenia spełnienia Polskich Norm, deklaracje zgodności, certyfikaty – na wszystkie
asortymenty objęte przedmiotem zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego jest
integralną częścią umowy i stanowi podstawę do ustalenia zgodności dostarczonych
produktów z wymaganiami Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony Protokołem odbioru, podpisanym bez
zastrzeżeń, przez obie strony.
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6. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji co do jakości dostarczonego asortymentu
w okresie 14 dni licząc od daty dostawy, lub w terminie 14 dni od daty wykrycia wady w okresie
objętym gwarancją jakości.
7. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wad przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony
jest do zawiadomienia Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy za pośrednictwem faxu pod
numer …………………………………………
8. W powyższym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie
14 dni, w przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany rzeczy
wadliwej na wolną od wad w w/w terminie, w przypadku odmowy uznania reklamacji
Wykonawca zobowiązany jest do jej uzasadnienia wskazując podstawy faktyczne i prawne.
Brak uzasadnienia oznacza uznanie reklamacji.
§ 2.
Obowiązywanie umowy
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem (data podpisania umowy) i obowiązuje do dnia 21.12.2021r.
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§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają, zgodnie
z ofertą Wykonawcy, na kwotę:
Netto: …………..… zł. /słownie złotych: ………………………………………………..……………../
+ podatek vat ….. - ….. zł., /słownie złotych: ……………………………………………/.
Brutto: ……………………zł.
/słownie złotych: ……………………………………..……………………..……………../
Należność za zrealizowane usługi będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego
na numer konta Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Ceny jednostkowe netto określone w formularzu oferty obowiązują w czasie trwania umowy
i nie podlegają zmianie.
Wykonawca prześle fakturę na adres: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3,
23-400 Biłgoraj lub elektronicznie na adres: sekretariat@zslbilgoraj.pl
W przypadku złożenia reklamacji jakościowej w terminie wskazanym w §1 ust. 5 Zamawiający
może wstrzymać zapłatę za część dostawy objętej reklamacją do czasu jej rozpatrzenia.

§ 4.
Gwarancja jakości
1. Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady
najwyższej staranności, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową, przy
uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności.
2. Wykonawca udziela na dostarczoną odzież roboczą i / lub odzież ochronną, środki ochrony
indywidualnej, o których mowa w § 1 – 12 miesięcznej gwarancji jakości, zwanej dalej”
gwarancją”, której bieg rozpocznie się od daty podpisania przez obie strony, bez zastrzeżeń,
protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5 Umowy.
3. W ramach gwarancji i w okresie jej trwania Wykonawca jest zobowiązany do:
a) Naprawy lub wymiany wadliwej odzieży roboczej i / lub odzieży ochronnej, środków
ochrony indywidualnej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady do Wykonawcy,
b) Odbioru lub dostawy odpowiednio wadliwych lub naprawionej/wymienionej odzieży
roboczej i / lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej do siedziby
Zamawiającego.
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4. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca, a w szczególności koszty
naprawy, wymiany, odbioru od Zamawiającego i dostawy do Zamawiającego odzieży
roboczej i / lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej.
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§ 5.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w realizacji
dostawy w stosunku do terminu określonego w § 2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości rzeczy objętej
reklamacją za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji, ponad termin o którym mowa
w §1 ust. 7.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 3 ust. 1.
Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia ponad zastrzeżone w umowie kary umowne,
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 6.
Osoby uprawnione do kontaktów
Osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji realizacji niniejszej umowy są:
a) Ze strony Wykonawcy jest: / imię i nazwisko, tel., e-mail /
b) Ze strony Zamawiającego jest: / imię i nazwisko, tel., e-mail /
§ 7.
Prawa i Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy i
współdziałania z Wykonawcą w zakresie określonym w Umowie.
Zamawiający zapewni niezbędna współpracę swoich pracowników z przedstawicielami
Wykonawcy w okresie realizacji Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowania się do problemów
zgłaszanych przez Wykonawcę.
§ 8.
Postanowienia końcowe
Zamawiającemu służy prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:
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