Załącznik Nr 6 do SIWZ
UKS1891/DO/2411/219/14/2/900

Wzór Umowy
zawarta w dniu ........................... w Rzeszowie pomiędzy ;
Urzędem Kontroli Skarbowej w Rzeszowie , ul. Geodetów 1 w imieniu którego działa:
Cezary Koba – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej
zwanym dalej Zamawiającym
a
............................................................... z siedzibą ...................................................................,
reprezentowanym przez:
1. ..............................................................
2. ..............................................................
zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
(znak
sprawy:
UKS
1891/DO/2411/219/14),
o następującej treści:
§1
Zamawiający dokonuje zakupu zaś Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży ………………
zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
§2
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować towar wg ilości wykazanych
w ofercie, o której mowa w § 1, własnym transportem i na własny koszt, do magazynu
Zamawiającego położonego w Rzeszowie ul. Geodetów 1 w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy.
§3
Wartość brutto niniejszej umowy wynosi ................................... zł. (słownie: ...................
......................................), na którą składa się wartość netto - …………. zł i podatek VAT
w wysokości
% w kwocie - ………………… zł.
2. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni po otrzymaniu
całości towaru i faktury VAT.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 1 tygodnia po
upływie terminu dostawy, jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku świadczenia
w umówionym terminie, a w szczególności nie dostarczył zamówionej ilości towaru,
dostarczył inny asortyment, nie respektuje uprawnienia zamawiającego wynikającego
z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawca może naliczyć odsetki
w wysokości ustawowej.
1.

§4
Wykonawca udziela gwarancji na warunkach określonych w ofercie, która stanowi załącznik
do niniejszej umowy.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszej umowy,
strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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