Załącznik 4
Projekt - UMOWA PZBiath. nr ZP 01/ 2018

Zawarta w dniu ……………….2018r. pomiędzy:
Polski Związek Biathlonu
40-519 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 84
NIP: 1180529687
REGON: 001088712
reprezentowanym przez:
1.Dagmarę Gerasimuk
- Prezes
2.Stanisław Kępka
- Wiceprezes
zwanym dalej Zamawiającym,
a
........................................................................................................................................
Nip:
Regon
Konto: ………………………………………………………………………….. zarejestrowanego w ewidencji
działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez…………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ..................................................
- ...........................................
2. ..................................................
- ...........................................
zwanym dalej Wykonawcą,
na podstawie us ta w y z dnia 29.01.2004 r. - Pr a wo zam ó wi e ń p ub l ic z n yc h (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:
•

•

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania dostawę amunicji sportowej do broni
małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr Narodowych PZBiath., Szkól Mistrzostwa
Sportowego w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży
na potrzeby Polskiego Związku Biathlonu. Dostarczona amunicja musi odpowiadać wymogom
technicznym określonym w załączniku nr 2 dotyczącego postępowania na podstawie, którego
wyłoniony został Wykonawca zamówienia.
Amunicja zostanie dostarczona do placówki Zamawiającego – 40-519 Katowice, ul. T. Kościuszki 84,
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach Zdroju ul. Wybickiego 2a, 57-340 Duszniki Zdrój, Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, ul. Droga do Olczy 26, 34-500 Zakopane, Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Szklarskiej Porębie, ul. Obrońców Pokoju 17, 58-580 Szklarska Poręba, Biathlonowego
Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Czarny Borze, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór,
Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Wodzisławiu Śląskim, ul. B. Chrobrego
308, 44-313 Wodzisław Śląski lub Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Żywcu,
ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec w zależności od złożonego zapotrzebowana.

§ 2.
Termin dostawy: do 7 dni od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania.
Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2018 r.
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§ 3.
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu umowy
wskazując termin odbioru z 2 dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca udzieli ……. m-cy gwarancji na przedmiot zamówienia.
§ 4.
1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty cenowej złożonej przez Wykonawcę
na „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1) – cena za pojedyncze sztuki.
2. Wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi netto nie będzie przekraczać
ogółem …………. (słownie: ………………………….) dla zapotrzebowania:

a) amunicja sportowa STANDARD PLUS (SK LAPUA) lub równoważna
– około 580 000 szt.
b) amunicja sportowa bocznego zapłonu LAPUA POLAR BIATHLON lub równoważna

– około 57 000 szt.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji do 50%wartości przedmiotu umowy określonego w
ust. 2. Niewykupienie przez Zamawiającego 50% wartości przedmiotu umowy nie może stanowić
podstawy do roszczeń odszkodowawczy ze strony Wykonawcy z tytułu nierealizowania umowy.
4. W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść, aby oddać
przedmiot zamówienia do użytku Zamawiającego.
5. Płatność za fakturę dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy w ciągu 14 dni kalendarzowych, od daty odbioru amunicji i otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
7. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy:
.......................................................................

1.

2.

3.

§ 5.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu następujące kary umowne od kwoty brutto całości przedmiotu zamówienia:
a) w przypadku niewykonania części umowy w uzgodnionym przez strony terminie, o którym
mowa w § 4 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w
wysokości 2 %, liczonej od kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 i powyżej, za każdy dzień
zwłoki,
b) w przypadku niewykonania części umowy w uzgodnionym przez strony terminie , o
którym mowa w § 5 ust. 5 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary
umownej w wysokości 2 %, liczonej od kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 powyżej, za
każdy dzień zwłoki,
c) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20 % wartości zamówienia.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości
zamówienia.
Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wysokość kar umownych.
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§ 6.
Wykonawca ustala osobę odpowiedzialną za dostawę: ..….…………..……...................……..
Zamawiający ustala osobę odpowiedzialną za odbiór przedmiotu zamówienia: Agnieszka Sebboua.
§7.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust. 1
Us t a w y P r a wo zam ó wi eń pu b l ic zn yc h.

§ 8.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażaną na
piśmie pod rygorem nieważności.
§ 9.
Przedmiotem przyszłych zmian nie będą te elementy umowy, których dodanie lub zmiana stanowiłyby
zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i powodowałoby wprowadzenie
do umowy zmian niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że wprowadzenie takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 10.
Wszystkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozwiązywał będzie Sąd Cywilny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy Pr a wo zam ó wi e ń p ub l ic zn yc h z dn. 29.0.2004 r. (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579).
§ 12.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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