
4

3

Załącznik nr 3 do SIWZ 
Znak sprawy ZP-9/10					
U M O W A    nr…………………
Zawarta w dniu ................................................w  Osowcu-Twierdzy
 pomiędzy:
Biebrzańskim Parkiem Narodowym, reprezentowanym przez dyrektora  mgr inż. Wojciecha Dudziuka , zwanym dalej „Zamawiającym”   
a .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie oferty i SIWZ w przetargu nieograniczonym – znak sprawy: ZP-9/10, o następującej treści: 
§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sorty mundurowe dla pracowników Służby
Parków Narodowych i odzież ochronna dla Zamawiającego w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2010r zgodnie ze złożona ofertą w zakresie wynikającym z SIWZ tj. :

Mundur wyjściowy męski w kolorze oliwkowozielonym                                                   sztuki/pary
marynarka                                                                                                                                           
10
spodnie 
10
koszula z długim rękawem w kolorze białym  
36
koszula z długim rękawem w kolorze oliwkowozielonym 
12
Krawat zielony
10
Kurtka zimowa zielona
10
czapka w kolorze zielonym 
10
Kapelusz zielony
40
Czapka z daszkiem oliwkowa
10
Półbuty mundurowe brązowe
31
Półbuty na grubej zelówce
11
Buty zimowe brąz
12
Rękawice skórzane
19
Szalik zielony
40
Skarpety letnie     3 pary
156
Skarpety zimowe 3 pary
156
Spodnie oliwkowe 2 szt.
72
Kurtka zimowa zielona z polarem
33
Koszula oliwkowa długi rękaw
38
Koszula oliwkowa krótki rękaw
6
Krawat zielony
1
Czapka letnia zielona
3
Czapka zimowa zielona
7
Ubranie robocze 
Buty terenowe trzewiki  
24
Buty gumowo-filcowe 
13
Buty gumowe  
22
Buty wodery 
24
Ubranie letnie moro
5
Czapka letnia moro
5
Ubranie ocieplane moro
2
Czapka ocieplana moro
2
Kpl przeciwdeszczowy 
3
Koszula flanelowa
1
Dystynkcje  
Kierownik Działu Ochrony Przyrody
2 kpl.
Nadleśniczy
1 kpl.
Specjalista ds. ochrony przyrody
1 kpl.
Adiunkt
1 kpl.
Strażnik Straży Parku
1 kpl.
Starszy Strażnik leśny
1 kpl.
Podleśniczy
3 kpl.

2. Sorty mundurowe i odzież bhp wymienione w ust.1 muszą być zgodne z rozmiarowzrostami stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.
§ 2
Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości netto ……………..zł (słownie zł. ……………….) podatek VAT ………….. zł (słownie zł. ……………….), brutto: …………………..zł: (słownie zł. ……………….)
	Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający ureguluje przelewem na podane konto, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury
§ 3
Zamawiane Ilości ujęte w § 1 ust.1 niniejszej umowy są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

§ 4
1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającego wyrobów opisanych w §1 umowy do 31 grudnia 2010 roku na własny koszt.
2.	Wydanie gotowych sortów nastąpi w magazynie Zamawiającego w miejscowości Osowiec Twierdza 8 po uprzednim dokonaniu ich badania ilościowego.
3.	Odbiór jakościowy nastąpi w ciągu 3 dni od dnia wydania sortów.
4.	O gotowości sortów do ich wydania Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem ich wydania.
§ 5
Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć dostarczone sorty mundurowe i w odpowiednią dokumentację, to jest: metki z oznaczeniem producenta i składu surowcowego, instrukcje użytkowania w języku polskim, oznaczenia z nazwiskiem wymagane w specyfikacji na swój koszt.
§ 6
1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.	W przypadku, o którym mowa w ustępie 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
§ 7
1.	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a)	5 % ceny określonej w § 2 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
b)	50 zł. za każdy dzień zwłoki w sytuacji wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy.
c)	10 % całej wartości przedmiotu zamówienia w przypadku dostarczenia sortów niezgodnych z wzorcem, niezgodnych z rozmiarowzrostami podanymi przez kupującego lub dostarczenia sortów wykonanych z materiałów innych niż wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
d)	w przypadku dostarczenia Zamawiającemu sortów niezgodnych z wzorcem, niezgodnych z rozmiarowzrostami podanymi przez Zamawiającego lub wykonanych z materiałów innych niż wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy,
2.	Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§ 8
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 9
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
§ 10
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 



 Zamawiający                                                                                                   Wykonawca

……………………..							……………………………..

