Załącznik nr 3
WZÓR
U M O W A nr ………………………...

zawarta w dniu ………………. w Lublińcu pomiędzy stronami:
Gminą Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, NIP 575-187-84-73, REGON:
151398391 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
……………………. – …………………...
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………... – ………………………...
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę materiałów
biurowych – zwanych dalej towarem – do siedziby Urzędu Miejskiego w Lublińcu w miejsce
wskazane przez Zamawiającego – przedmiot umowy.
2. Szczegółowy wykaz towarów podany jest w załączniku do niniejszej umowy, przy czym ilość
towarów jest szacunkowa i została określona na podstawie prognozowanych potrzeb
Zamawiającego i może ulec zmianie.
3. Strony umowy zgodnie uznają, że towar będzie dostarczany sukcesywnie na zamówienie
Zamawiającego, w zależności od jego potrzeb, w okresie trwania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zakupu określonych pozycji towaru.
5. Wykonawca, w wyjątkowych przypadkach, jest zobowiązany do sprzedaży i dostawy towaru
niewymienionego w załączniku.
1.
2.
3.
4.

5.

§2
Okres realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie etapami. Przewiduje się od
20 do 25 etapów.
Realizacja poszczególnych etapów odbywać się będzie na podstawie zamówienia
Zamawiającego złożonego w formie telefonicznej bądź pocztą e-mail – zwanego dalej
zamówieniem.
Wykonawca zobowiązany jest realizować poszczególne zamówienia bez zbędnej zwłoki jednak
nie dłużej niż w terminie 3 dni od daty jego złożenia. W wypadku braku możliwości realizacji
zamówienia w terminie podanym wyżej Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym
fakcie Zamawiającego jednocześnie podając termin realizacji nie dłuższy niż 7 dni.
Zamawiający zobowiązuje się do składania zamówienia, którego ogólna kwota będzie wynosiła
nie mniej niż 200,00 zł brutto.
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§3
1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość towaru.
2. Wykonawca gwarantuje, że towar spełniać będzie odpowiednie normy i będzie posiadać
odpowiednie atesty lub certyfikaty dopuszczające do obrotu lub inne analogiczne dopuszczenie
do obrotu, jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy.
3. W przypadku złej jakości towaru, Zamawiający odmówi jego przyjęcia po stwierdzeniu wady,
a Wykonawca dostarczy nowy towar o odpowiedniej jakości w terminie 3 dni od daty odmowy
przyjęcia. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikłe obciążają Wykonawcę.
§4
1. Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru w zakresie materiałów eksploatacyjnych do
drukarek, jest jednocześnie zobowiązany do odbioru i oddania do utylizacji zużytych
materiałów z tego asortymentu od Zamawiającego, w ramach niniejszej umowy i bez
dodatkowego wynagrodzenia.
2. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek odbywać się będzie w terminie 3 dni
od daty zgłoszenia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W wypadku braku
możliwości odbioru w tym terminie Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym fakcie
Zamawiającego podając nowy termin odbioru, nie dłuższy jednak niż kolejne 7 dni.
§5
1. Koordynatorem dostaw ze strony Zamawiającego będą ………………….. a w razie nieobecności
……………………....
2. Osobą odpowiedzialną za dostawy ze strony Wykonawcy będą ……………………………. oraz
………………………………..

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

§6
Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto
………………………….. zł, (słownie: ………………………………………………….) w tym
23 % podatek VAT od towarów i usług, zwane dalej wynagrodzeniem.
Wynagrodzenie odpowiada zakresowi przedmiotu umowy i zawiera wszystkie pozostałe koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty wniesienia towaru
w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Dopuszcza się zmianę cen określonych w załącznikach jedynie w przypadku ustawowej zmiany
stawek podatkowych.
W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 ulegają zmianie stawki podatku
VAT i cena jednostkowa brutto, natomiast cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian.
W przypadku, gdy ilość faktycznie dostarczonego towaru wykonanej dostawy będzie większa
lub mniejsza od ilości przedstawionej w załączniku do niniejszej umowy, wynagrodzenie
zostanie proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone przy zachowaniu cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie.
Zmiana stawki podatku VAT oraz zwiększenie wynagrodzenia, możliwe jest do wprowadzenia
jedynie w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
Potwierdzeniem dostarczenia Zamawiającemu odpowiedniego towaru w etapie realizacji
niniejszej umowy będzie dokument WZ. Rozliczenie etapu odbywać się będzie na podstawie
faktur częściowych wystawianych na koniec każdego miesiąca, potwierdzonych przez osobę
wymienioną w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Faktura VAT płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
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§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących
tytułów i w podanych wysokościach:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za wyjątkiem zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia – Zamawiający może
wówczas odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 10% wynagrodzenia,
b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnego zamówienia lub zwłokę w dostarczeniu towaru
odpowiedniej jakości na skutek odmowy przyjęcia lub zwrotu po stwierdzeniu wady w
wysokości 5% wartości złożonego zamówienia za każdy przypadek zwłoki za każdy dzień
zwłoki.
2. Kary umowne będą potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zabezpieczonego karą
umowną zobowiązania.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
przenieść wierzytelności (przelew) wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§9
Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem
nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) lub inne właściwe
przepisy.
§ 11
Spory między stronami rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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