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Załącznik Nr 3 ZP.271.2.17.2019 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR ZP.272.2…...2018 

 

 

zawarta w Gostyninie w dniu ……....................... pomiędzy Gminą Miasta Gostynina 

z siedzibą w Gostyninie, Rynek 26, 09 – 500 Gostynin, NIP: 971-06-64-961,  zwaną dalej 

Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

 

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego 

kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta – Bożenę Sokołowską 
 

a 

 

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

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy i warunki dostawy 

 

1. W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na zadanie p.n.: „Dostawa materiałów 

biurowych dla Urzędu Miasta Gostynina na rok 2020” Zamawiający zleca wykonanie 

przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jej realizacji,  zgodnie z zestawieniem 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy oraz uzyskał konieczne 

informacje potrzebne do właściwej realizacji.  

3. W trakcie realizacji umowy dopuszcza się możliwość zmiany przez Zamawiającego ilości 

poszczególnych artykułów. Niewykonanie pełnego zakresu ilościowego poszczególnych 

artykułów nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zakup niezrealizowanej w okresie 

obowiązywania umowy ilości artykułów. Jednocześnie dopuszcza się możliwość zmiany 

przez Zamawiającego ilości poszczególnych artykułów, nie powodującej powiększenia 

wartości zamówienia.  

4. Przedmiot umowy będzie dostarczany przez Wykonawcę zgodnie z zapotrzebowaniem 

zgłoszonym przez Zamawiającego. 

5. Przy odbiorach przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie zobowiązany dokonać 

sprawdzenia ilości przedmiotu zamówienia. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego po 

dokonaniu częściowej dostawy i sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego.  

6. Niezgodność ilościową wykonanego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest 

reklamować Wykonawcy na piśmie w dniu dokonywanego odbioru przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca zapewnia realizację dostawy przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych 

po zgłoszeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania w formie telefonicznej, faksem lub 

drogą elektroniczną. 

8. Wykonawca gwarantuje, że  dostarczone materiały są fabrycznie nowe, pełnowartościowe 

i wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych. 
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9. Niezgodność jakościową dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany 

jest reklamować Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w terminie 2 dni od 

dnia wykrycia wady i/lub usterki.  

10. Zamawiający zastrzega możliwość zwrotu towaru, który nie będzie spełniał podstawowych 

wymogów jakościowych oraz prawo do zamiany towaru uszkodzonego na nowy. 

11. W razie stwierdzenia, że ilość/rodzaj zamówionych materiałów biurowych jest niezgody z 

ilością wynikającą z zamówienia cząstkowego lub stwierdzenia, że naruszone jest 

opakowanie zewnętrzne/ zbiorcze / jednostkowe osoba dostarczająca i odbierająca spisują 

protokół określający ilości faktycznie dostarczone lub zawierający opis uszkodzeń. 

12. W przypadku reklamacji, określonej w § 1 ust. 6 i 9 Wykonawca zobowiązuje się usunąć 

wady bądź wymienić przedmiot umowy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia 

Zamawiającego. 

13. Niezależnie od wielkości dostawy, Wykonawca ponosi całkowite koszty transportu. 

14. Miejscem dostaw będzie siedziba Zamawiającego. Dostawa obejmuje rozładowanie oraz 

wniesienie przedmiotu umowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce (09-500) 

Gostynin, ul. Rynek 1, pok 204). 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2020r., do wyczerpania 

maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację dostaw 

wynikających z §  4 ust. 2 umowy, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 roku. 

 

 

§ 3 

Wskazanie osób do kontaktów 

 

1. Do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji oraz odbioru przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego upoważniony/a jest ………………………….. tel. 24 236-07-20. 

2. Do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji oraz przekazania przedmiotu umowy ze 

strony Wykonawcy upoważniony/a jest  ……………….  tel. …………………………. 

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za dostarczany przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający będzie płacił ceny jednostkowe 

zgodne z cenami wskazanymi przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  

2. Zamawiający ustala maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na realizację 

dostaw wynikających z niniejszej umowy na kwotę ………………………….. zł brutto 

(słownie: …………………………………………………………………………………………) 

3. Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe podane w ofercie nie ulegną zmianie                 

w okresie trwania umowy i uwzględniają wszelkie elementy inflacyjne. 

4. Rozliczenie przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie faktur, wystawianych w okresach 

miesięcznych, przy czym podstawą ich wystawienia będą podpisane przez strony protokoły, 

o których mowa w § 1 ust 5. 

5. Zapłata za wystawione faktury nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej  faktury. 
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6. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na wskazany przez niego rachunek 

bankowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP – ……………………… 

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP – 971-06-64-961. 

 

§ 5 
Płatności split payment 

 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 

dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 ust. 5 umowy. 

2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 

dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 

do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia 

zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 

systemie podzielonej płatności. 

4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z 

rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

 

§ 6 

Rozwiązanie i odstąpienia od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy: 

a) nastąpi opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad 5 dni roboczych od terminu 

dostawy, 

b) dostarczony przedmiot umowy ma wady jakościowe, bądź ich ilość jest mniejsza niż 

zamawiana, a wykonawca nie usunął w terminie wady bądź nie uzupełnił brakującej 

ilości. 

2. W przypadku 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 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie, w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu przyczyny odstąpienia.  

 

§ 7 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 1 ust. 7 w wysokości 5% 

wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia. 

b) w przypadku opóźnienia w wymianie wadliwego, uszkodzonego, niepełnowartościowego, 

niezgodnego z ofertą Wykonawcy przedmiotu umowy, wynikającego z zamówienia 

cząstkowego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto 
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wymienionego przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia następnego 

po dniu wyznaczonym na dostarczenie niewadliwego przedmiotu umowy. 

c) za odstąpienie od umowy na podstawie § 5 ust. 1 umowy w wysokości 30% wartości 

niewykonanych dostaw. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Do postanowień niniejszej Umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843), w oparciu o art. 4  pkt. 8 

tej ustawy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy dla swej ważność wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

4. Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w  trzech  jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Integralną część składową Umowy stanowi:     Oferta Wykonawcy. 

  

 

 

 

Zamawiający                                                        Wykonawca 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


