Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa nr .................
zawarta w dniu ................ r. w Białymstoku, pomiędzy:
Miastem Białystok, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok, NIP 9662117220
Zespołem Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. Ks. St. Suchowolca 26,15-567 Białystok
reprezentowanym przez:
mgr inż. Andrzeja Kamińskiego – p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku,
działającego na podstawie pełnomocnictwa – zarządzenia nr 613/19 Prezydenta Miasta
Białegostoku z dnia 26 lipca 2019 r.,
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
...................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
Preambuła
1. Umowa zawarta jest na skutek oferty złożonej przez Wykonawcę, stanowiącej Załącznik
nr 1 do Umowy, w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert z dnia 27 lipca 2020 r.
dotyczące: „ Zakupu klaczy źrebnej ze źrebakiem płci żeńskiej”.
Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Do Umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych z uwagi na dyspozycję art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy oraz fakt, iż wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.
3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem klaczy i posiada prawo do sprzedaży.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, zobowiązuje się do terminowego wykonania n/w
Przedmiotu Umowy:
„ Zakup klaczy źrebnej ze źrebakiem płci żeńskiej”
§ 2 Terminy
1. Określone w § 1 umowy „ Zakup klaczy źrebnej ze źrebakiem płci żeńskiej ” zostaną
przez Wykonawcę wykonane na koszt własny w terminie od 07 sierpnia 2020 do 12
sierpnia 2020 r.
§ 3 Obowiązki Zamawiającego
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1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego opłacenia faktury.
§ 4 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu klacz źrebną i źrebaka płci żeńskiej zdrowe bez
kontuzji i wad w określonym terminie zawartym w umowie.
2. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady lub kontuzje, Zamawiający może
zażądać badania weterynaryjnego na koszt Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
3. Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego niezbędne dokumenty: ważny

paszport

hodowlany, aktualne zaświadczenie lekarza weterynarii potwierdzające ciążę klaczy oraz
oświadczenie Właściciela, że klacz nie posiada wyżej wymienionych wad.
§ 5 Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie netto ............. zł plus należny podatek VAT %
w kwocie ............ zł, kwota brutto ................. zł (słownie: ..................................................).
2. Zamawiający ureguluje Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot Umowy jednorazowo
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ................................................................
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru klaczy źrebnej i źrebaka
płci żeńskiej poprzez oględziny oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji.
4. Fakturę należy wystawić na poniższe dane:
Nabywca:
MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15 – 950 Białystok
NIP: 9662117220
Odbiorca/Adres do korespondencji:
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
15 – 567 Białystok

§ 6 Kary umowne
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1. Za niewykonanie albo nie należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej:
a) za opóźnienie dostawy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1
za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez obie strony technicznie wykonalnego
terminu na dostawę,
2.

Każda ze stron, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jej stronie

zapłaci karę umowna w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania kar umownych z wynagrodzenia

należnego Wykonawcy.
4.

Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone

w umowie kary umowne na zasadach ogólnych.
§ 8 Koordynatorzy
1. Koordynatorem dotyczących przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie .......
2. Koordynatorem dotyczących przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie
Tadeusz Szorc
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Sprawy wynikłe w związku z Umową będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy dla
Zamawiającego.
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane oraz inne obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – zarządzenie nr 613/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lipca 2019r.
Załącznik nr 2 - Oferta złożona przez Wykonawcę
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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