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- p r o j e k t – 
 
 

UMOWA NR ........ 
 
 
Zawarta w dniu ……………………2013 roku w Krapkowicach pomiędzy : 
 
1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza – Andrzeja Kasiurę, z 
siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP: 199-00-12-987, 
przy kontrasygnacie Skarbnika – Ryszarda Patej,  zwaną dalej „Zamawiającym”,  
 
a: 
 
2. …………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez : …………………………………………………………..., 
z siedzibą w ………………………………………………………………………………, 
NIP: 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
 w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro dla usług,  
przeprowadzonym  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( jednolity tekst D. U. z 2013r., poz.907 ) zwanej dalej „ustawą 
Pzp” została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z formularzem 
    cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, do sukcesywnego dostarczenia 
    Zamawiającemu artykułów biurowych. 
2. Artykuły będą dostarczane partiami, w czasie 24 godzin od otrzymanego (drogą 

  mailową, faksem lub telefonicznie) zamówienia własnym transportem. Koszty                                                                                                                                                                                                 
dostaw i transportu do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę i są 
wliczone w cenę ofertową. 

3. Dostarczane artykuły będą artykułami nowymi i  nie będą pochodziły z procesu 
    powtórnego przetworzenia. 

 
§ 2 

Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie trwania umowy jest ustalone na podstawie 
planowanej ilości podanej w formularzu cenowym i wynosi zgodnie z ofertą: 
netto: ……………………………. Zł 
podatek VAT (…….%) ……………………………..zł 
brutto: ……………………………. Zł 
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§ 3 

 
1. Umowa obowiązuje od 14.01.2014 r. do 13.01.2015 r. 
2. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy co 
    do jego jakości i gwarantuje, że jest on fabrycznie nowy i nieużywany. 
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie 
    umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a 
    Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony do ich 
    bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia lub wymiany rzeczy wadliwej na rzecz 
    bez wady. 
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian ilościowych danego 
    asortymentu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu cenę jednostkową 
    zawartą w ofercie niezależnie od ilości zakupu danego asortymentu. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych 
    artykułów biurowych oraz zaoferowanych cen jednostkowych. 
6. Wykonawca jest obowiązany wydać Zamawiającemu wyłącznie materiały 
    podane( zaoferowane ) w ofercie. 
7. Wykonawca jest obowiązany wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne 
    artykułów, jeśli takich udzielił producent z chwilą realizacji dostawy. 
8. Dostawy winny być realizowane w dni robocze( oprócz sobót) od 7.30 do 
    15.30 ( w piątki od7.30 do 14.00), w poniedziałki od 7.30- do 17.00 
9.  Miejscem dostaw artykułów jest siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta i 
    Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. 
10.Zamówienia będą wysyłane do Wykonawcy na nr fax-u …………………. lub 
    pocztą elektroniczną na adres: ………………………………………Dopuszcza 
    się składanie zamówień telefonicznie. 

 
§ 4 

 
Strony wyznaczają następujące osoby, które będą odpowiedzialne za realizację 
umowy : 
Zamawiający : …………………………………………….. tel. ……………………….. 
fax. ……………………… 
Wykonawca : ………………………………………………. tel. ………………………… 
fax. …………………….. 

 
§ 5 

 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostawę partii artykułów nastąpi, na podstawie 
    faktury za dostarczone i odebrane artykuły. 
2. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru poszczególnych partii 
    artykułów  podpisany przez strony. 
3. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na 
    konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
    prawidłowo wystawionej faktury. 
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§ 6 

1. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w swojej siedzibie. 
    Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych wyrobów i 
    pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 
2. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie do 3 dni roboczych licząc 
    od daty zgłoszenia. 
3. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. 

 
§ 7 

 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się 
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10 % wartości umownej ostatnio dostarczonej partii artykułów, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, 
b) w 5 % wartości umownej partii artykułów nie dostarczonych w terminie za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne: 
a) 10% umownej ostatnio dostarczonej partii artykułów w razie odstąpienia przez 
Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 8. 
b) w wysokości 5 % wartości umownej nieodebranej partii towarów, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, 
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego. 

 
§ 8 

 
1. W razie wystąpienia 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 14 dni 
    od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
2. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
    tytułu wykonania części umowy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
    nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§9 

 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących w sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 
c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 
oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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d) Dostawca, w trakcie realizacji umowy, co najmniej trzy razy dopuścił się 
opóźnienia w dostawie zamówionej partii artykułów. 
2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni od 
upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie, 
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru artykułów, 
c)Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Dostawcy. 
3. Postanowienie § 7 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 10 

 
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci 
    aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej 
    umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru 
    wykonawcy, jedynie w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku 
    VAT. 

 
§ 11 

 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 
rozstrzygać będą polubownie. 
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

 
§ 12 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego o ile ustawa Pzp nie stanowi inaczej. 

 
§ 13 

 
Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach- oryginałach,  
3  dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                  WYKONAWCA : 
 

 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
 
Załącznik nr 1 – formularz cenowy zgodny z ofertą Zamawiającego. 

 


