UMOWA
z dnia …………………………………..
ZAMAWIAJĄCY: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, NIP
6891232725, reprezentowany przez: p. Ryszarda Prędkiego - Dyrektora.
WYKONAWCA: ………….., REGON: ……………; NIP: ………….., reprezentowany przez …………..
§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
dostawę ekspres ciśnieniowy automatyczny do kawy do Terenowej Stacji Edukacji
Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja
Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych
Rzekach służącej realizacji programu edukacji ekologicznej” w ramach działania 2.4
priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Umowa nr
POIS.02.04.00-00-0043/16-00, według następującego opisu:
Opis przedmiotu zamówienia
Ekspres ciśnieniowy automatyczny do kawy powinien zawierać:
- zbiornik na kawę ziarnistą o pojemności min. 500g
- zbiornik na wodę o pojemności min. 2,5 l
- zbiornik na fusy o pojemności ok. 15 porcji
- taca ociekowa o pojemności min. 0,5 l
- możliwość przygotowywania 2 espresso lub 2 kaw czarnych jednocześnie
- wylewka gorącej wody i pary
- opcja wstępnego mielenia
- funkcja one Touch cappuccino, wbudowany spieniacz do mleka
- stalowa obudowa, kolor srebrny (lub czarny)
- graficzny cyfrowy wyświetlacz
- możliwość regulacji temperatury zaparzania kawy, grubości zmielenia i mocy kawy
Ekspres powinien być fabrycznie nowy, objęty gwarancją min. 24 miesiące.
Miejsce dostarczenia sprzętu: Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach k.
Zatwarnicy, gmina Lutowiska.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zgodnego z opisem urządzenia wraz z akcesoriami
niezbędnymi do pracy w pełnym zakresie na wskazany adres.
§2
TERMIN WYKONANIA:
Datę odbioru Strony ustalają do dnia 27 grudnia 2019 r.
§3
WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
1. Dostarczenia urządzenia fabrycznie nowego
2. Udzielenie gwarancji na określone przedmioty zamówienia na 24 miesiące.

§4
GWARANCJA
na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od terminu wykonania zamówienia i odbioru.
§5
Za wykonane czynności WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ………
zł.
netto, (z VAT …..%) …………. zł brutto, (słownie: ……. złotych brutto), które obejmuje
wykonanie całości zamówienia, określonego w §1. Wynagrodzenie obejmuje również
wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy za prawidłowe oszacowanie kosztów
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na wskazany przez WYKONAWCĘ rachunek
bankowy, nr: ………………………………………………………………………., w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury i po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.
§6
1.W sprawach nie unormowanych zleceniem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.
§7
Istotne zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
a) wprowadzenia do umowy drobnych zmian nie powodujących rozszerzenia jej zakresu, a
mające wpływ na lepszą jakość,
b)wprowadzenia zmian danych dotyczących Wykonawcy lub Zamawiającego
w przypadku ich zaistnienia.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich
zmian.
§8
Kary umowne
W sytuacji niedotrzymania określonego terminu dostawy przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu Umowy za każdy
dzień zwłoki.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości umowy, jeśli
odstąpi on od realizacji niniejszej umowy.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego karę umowną
w przypadku, gdy ustalona wysokość kary umownej nie pokryje w pełni poniesionej przez
niego szkody.
Załącznikami do umowy są:
a/oferta wykonawcy złożona w odpowiedzi na zapytanie cenowe.
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