
Załącznik  nr 2 do zaproszenia z dnia .24.03.2021 r.  
 
Znak  SO.271.1.2021 

 

P r o j e k t  umowy  

 z dnia ………….. 

 

  

na dostawę materiałów biurowych/ dostawę materiałów eksploatacyjnych  

 

zawarta w dniu ………..  w Piechowicach pomiędzy Gminą Miejską Piechowice – Urząd 

Miasta w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice NIP 611-23-85-095 

reprezentowaną przez: 

Jacka Kubielskiego - Burmistrza Miasta Piechowice,  

przy kontrasygnacie  

Marty Mielczarek - Skarbnika Miasta Piechowice 

 

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJACYM”   

a 

………………………………….z siedzibą – w ………………………..reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „DOSTAWCA" 

 

§ 1. 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu artykułów 

biurowych/materiałów eksploatacyjnych wymienionych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszej umowy. Dostawa materiałów 

biurowych/ materiałów eksploatacyjnych  na potrzeby Zamawiającego obowiązywać 

będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. 

2. Ilości zamawianych każdorazowo artykułów biurowych/ materiałów eksploatacyjnych  

będą zależne od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

3. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest jego własnością, że jest wolny od wad   

i praw osób trzecich oraz spełnia wszelkie normy stawiane towarom przez prawo w tym 

zakresie. 

§ 2. 

 

1. Wielkość przedmiotu dostawy może ulec wahaniom w wyniku zmniejszenia lub 

zwiększenia (przy czym zwiększenie może wzrosnąć maksimum do 5% wartości umowy, 

o której mowa w § 1 ust. 1) zapotrzebowania Zamawiającego (łącznie z przekroczeniem 

szacowanych ilości przedstawionych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Maksymalna wartość nominalna umowy nie może przekroczyć: 

- materiały biurowe  - ………………. zł brutto 

- materiały eksploatacyjne  - ………………. zł brutto 

  z zastrzeżeniem ust. 1. 

 

 



§ 3. 

 

1. Dostawy będą realizowane na bieżąco. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego 

telefonicznie/ pocztą elektroniczną do godziny 10
00

 według potrzeb na ten dzień. 

2. Dostawca dostarczy zamówiony tego dnia towar, swoim transportem w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, do godziny 11
00  

dnia następnego. Przy dostawie uwzględni 

telefoniczne uzgodnienia w tym względzie, dokonane przy składaniu zamówienia  

z pracownikiem Zamawiającego. 

3. Miejscem dostawy będzie: 

- Urząd Miasta w Piechowicach, 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49, pokój nr 1 

 

§ 4. 

 

1. Dostawca zobowiązany jest przy wykonywaniu umowy działać z należytą starannością, 

wykorzystując środki niezbędne do realizacji umowy. 

2. Dostawca odpowiada za jakość, terminowość i zgodność dostaw z zapotrzebowaniami 

Zamawiającego. 

3. Do obowiązków Dostawcy należy wniesienie przedmiotu dostawy, przez pracowników 

Dostawcy do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. 

4. Dostarczone towary muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe i nie 

noszące znamion użytkowania.  

5. Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odbioru zużytych tonerów pochodzących z 

jego dostaw. 

6. W przypadku gdy z przyczyn od siebie niezależnych Dostawca nie może dostarczyć 

materiału zamówionego przez Zamawiającego zobowiązany jest, w uzgodnieniu i za 

zgodą Zamawiającego do dostarczenia innego odpowiednika, spełniającego wymagania 

określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), o wartości 

jednostkowej nie przekraczającej wartości ustalonej przez Dostawcę w ofercie 

przetargowej stanowiącej załącznik nr 2  do umowy.  

 

§ 5. 

 

Zamawiający sprawdzi przedmiot umowy przy każdej dostawie i w razie stwierdzenia 

nieprawidłowości złoży pisemną reklamacje do Dostawcy w terminie do 2 dni roboczych od 

stwierdzenia usterki. Uzgodnienie w sprawie reklamacji może zostać dokonane telefonicznie. 
Przekazanie reklamacji może nastąpić faksem lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku 

musi zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie. 

 

§ 6. 

 

Dostawca reklamację rozpatrzy i udzieli odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty 

otrzymania reklamacji również przekazanej faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku 

braków asortymentowych Dostawca niezwłocznie uzupełni brakujący towar. 

 

§ 7. 

 

1. Wartość umowy zgodnie z ofertą Dostawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy wynosi : 

 

  -  materiały biurowe  - …………….. zł brutto, 



      -  materiały eksploatacyjne - …………….  zł brutto  
      Słownie: ……………………………………………………………………………………. 

      w tym należny podatek VAT według stawki ...................%.  

2. Kwota wypłaconego wynagrodzenia Dostawcy, ustalana będzie według faktycznie 

wykonanych dostaw i na podstawie cen jednostkowych określonych przez Dostawcę  

w ofercie przetargowej – stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

3. Ceny jednostkowe przedstawione w ofercie przetargowej Dostawcy (załącznik nr 2 do 

umowy) są stałe w czasie trwania umowy i stanowić będą podstawę wyceny 

poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego. 

. 

§ 8. 

 

1. Strony ustalają, że płatność będzie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawianych 

i doręczonych Zleceniodawcy faktur VAT, dostarczonych każdorazowo przy dostawie, w 

terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT, na rachunek bankowy Dostawcy 

wskazany w fakturze.   

2. Termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonanie dostawy odbywać się będzie z 

uwzględnieniem mechanizmu podzielnej płatności zgodnie z ustawą o podatku od 

towarów i usług – art.108a – 108d ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

 

§ 9. 

 

Powtarzające się nie wywiązywanie Dostawcy z postanowień niniejszej umowy,                              

a w szczególności nieterminowa bądź niezgodna pod względem asortymentu lub ilości                         

z zamówieniem realizacja dostaw, powtarzające się uchybienia w jakości dostarczanych 

materiałów lub ich terminów ważności upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, bez prawa Dostawcy do naliczania kar umownych. 

 

§ 10. 

 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach: 

1.1.za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy – 20 % wartości pozostałej do   

zrealizowania, w momencie odstąpienia, części umowy, 

1.2. za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy – 1 % wartości umowy 

określonej w § 2 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.                                  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,                           

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa 

wartością ustaloną karę umowną. 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego – 20 % wartości przedmiotu dostawy pozostałej do 

zrealizowania.  

 

§ 11. 

 

1. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym. 



2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Dostawca może żądać wynagrodzenia jedynie za 

część wykonaną do daty odstąpienia. 

 

 

§ 12. 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy                   

dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 13. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej,  pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy kodeksu cywilnego. 

 

§ 15. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Dostawcy. 

§ 16. 

 

Integralną częścią umowy jest: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1. 

2. Oferta przetargowa Dostawcy – załącznik nr 2. 

 

Zamawiający:                     Dostawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* - niepotrzebne skreślić. 

 


