
Załącznik  Nr 3 do zapytarńa ofertowego 5/WŁiI/2019  -  projekt umowy

UMOWA  NR.....,......,.......,,.

W  drńu..................2019r.  w  Nowyin  Siączu została  ZaWiaita  tln"iOWa  porniędzy:

Karpackim  Oddziałem Straży Granicznej imienia 1 Pulku Strzelców Podhalańskich z  siedzibąw Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, zwanym w dalszej  częściumowy  Zamawiającym,  reprezentowanym  przez:

Z-ca  Komendanta

Karpackiego  Oddziału  SG -
przy  kontrasygnacie

Głównego  Księgowego

Karpackiego  Oddziału  SG  -
a

zwanym  w dalszej  części  umowy  Wykonawcą,
reprezentowanym  przez:

o następującej  treŚci:
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Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż anteny stacjonarnej na maszcie SG w m. Zakopane oraz  wymianauchwytu i wspornika przy istniejącej antenie wraz z zabezpieczeniem materiałów do wykonania  montażuprzedrniotu  umowy  dla  potrzeb  Karpackiego  Oddziału  Straży  Granicznej.
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1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiące  liczony  od  dniaprotokolarnego  odbioru  przedmiotu  umowy  przez  Zamawiającego.
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1.  Miejscem  wykonania  przedmiotu  umowy  będzie  maszt  Straży  Grarńcznej  w m. Zakopane.
2.  Osobąodpowiedzia1nązarealizacjęumowyzestronyZamawiającegojest...................

3,  Osobąodpowiedzia1nązarealizacjeumowyzestronyWykonawcyjest......................

Ą4

l.  Wartośćbruttoumowywynosi...........(słownie:...................).

2.  Powyższa  cena  nie  ulega  zmianie  w okresie  obowiązywarńa  umowy.

Ę5

1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną;

a. za zwłokę w oddaniu określonego w mowie przedmiotu  w wysokości O,5% wynagrodzeniaumownego  brutto  zgodnie  z e) 4 ust.l,  za każdy  dzień  zwłoki
b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykoriawcy w wysokości 5% od całościwynagrodzerńaumownego (bnitto) zgodnie z e14 ust.l.

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki - ustalonych za każdy rozpoczęty  dzień zwłokistaje  się  wymagalne:

a. za pierwszy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  -  w  tym  dniu
b. za każdy  rozpoczęty  następny  dzień  zwłoki  -  odpowiednio  w każdym  z tych  dni.

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego  dowysokości  poniesionej  szkody.
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4. Wykonatvca oświadcza, że wyraża  zgodę  na potrącenie  z faktur,  w rozumieniu  wt. 498 i499  kodeksu

cywilnego, pcwstałej  należności  z tytułu  kar  umownych.  Jednocześnie  Wykonawca  oświadcza,  że

powyźsze riie zost«ło  założone  pod  wpływem  błędu,  ani nie  jest  obarczone  jakąkolwiek  inną  wadą

oświadczenia Wo]i g)cutkującą  jego  uieważnością.  Zamawiający  oświadcza,  że wystawi  Wykonawcy

notę terminie 21 dni od dnia cłokonaiiia  pcitrąchni:;,  7ąwievającą  szczegółowe naliczenie kary  umownej

w przypadku  zaistniałej  w/w  sytuacji.
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1. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu usługi przez  Wykonawcę.  Wykonawca  dostarczy

prawidłowo wystawioną  fakturę  do Zamawiającego  w terminie  do 7 dni  od daty  wykonania  umowy,

2. Za  datę  zapłaty  przyjmuje  się  datę  obciąźenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego.

3. W przypadku błędnie  podanego na fakturze numeru  konta bankowego,  koszty  związane

z dokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne) któiyini bank obciąży  Zamawiającego  pokryje

Wykonawca.

4. Wykonawca  wystawi  fakturę  VAT,  wskazując  jako  płatnika:

Karpacki  Oddział  SG

ul.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5

33-300  Nowy  Sącz

NIP  734-35-39-676

Termin realizacji faktury: do 21 dni od daty otrzymarńa faktury przez Zamawiającego,  przelewem na konto

Wykonawcy.
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Termin  realizacji  umowy:  do  30 sierpnia  2019  roku.
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Wszelkie zrniany i uzupełnienia nirńejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod

rygorem  niewaŻnoŚci.
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W sprawach rńeuregulowanych niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego.

g 10

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygną Sądy Powszechne

właściwe ze względu  na siedzibę  Zamawiającego.

ę 1l

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzrniących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca,  drugi  egzetnplarz  otrzymuje  Zamawiający

Załączrńk  do urnowy:

Załącznik  Nr  I Druk  oferty  wykonawcy.

WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
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