SA.272……2019

załącznik nr 7
Umowa NR SK/……./SA/…..-w/2019

Zawarta w dniu …………..2019r. w wyniku zamówienia nr ……. /19 prowadzonego
w sprawie nr SA.271…….2019 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni
z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-382
NIP 5862312326 Regon 191675557 reprezentowana przez Sekretarza Miasta
Jerzego Zająca na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem nr 1270/15/VII/S
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.03.2015 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta
Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni.
a
……………………. właścicielem firmy …………………………… działającej na podstawie
wpisu do CEIDG Regon …………., NIP………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
§1
1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje odzież roboczą i ochronną dla
pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
2. Odzież robocza i ochronna będzie zamawiana zgodnie z tabelą rozmiarów dostarczoną
przez Wykonawcę , stanowiącą integralną część umowy.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienie odzieży wykraczającej poza tabelę
rozmiarów podaną przez Wykonawcę.
4.Miejscem dostawy jest;
- budynek Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy odzieży ochronnej i roboczej w ciągu ……. dni
od złożenia zamówienia faxem lub e-mailem przez pracownika Wydziału
Administracyjnego.
6. Zamawiający wymaga aby odzież ochronna i robocza była nowa, nie regenerowana.
7. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu, nie
dopuszczalne są takie wady jak plamy i zabrudzenia .
8. W przypadku realizacji dostaw nie spełniających warunków zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwej odzieży na koszt Wykonawcy.
9. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w ciągu 3 dni roboczych
od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
10. Wykonawca dokonuje wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy w ciągu 3 dni
od zgłoszenia faxem lub e-mailem przez pracownika Wydziału Administracyjnego.
§2
1. Wartość przedmiotu umowy strony określają do kwoty: ……..,00 zł brutto (słownie:
………. tysięcy złotych, zero groszy.)
2.Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy z dnia ….......2019r
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od

…..2019r do 16.12.2019r.

§4
1.Faktura winna być wystawiona w następujący sposób:
a)Nabywca
Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia 81-382

b) Odbiorca
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Administracyjny Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia 81-382
2. Wykonawca otrzyma zapłatę za wykonaną usługę w terminie 14 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr ……………………………………
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas
termin zapłaty upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia Faktury VAT bez jego podpisu.
7. Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo musi być skorygowana
przez Wykonawcę fakturą korygującą wraz z załącznikami.
Terminy płatności rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury
korygującej.
8. Wykonawca może dochodzić zapłaty od Zamawiającego odsetek ustawowych.
w przypadku zwłoki w zapłacie należności za wykonany przedmiot zamówienia.
§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
§6
1. W przypadku sporu rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawuje pracownik Wydziału Administracyjnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach /1egz. dla Zamawiającego;
1 egz. dla Wykonawcy/.
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