
 

Strona 1 z 3 

UMOWA 

zawarta w dniu ………………………………… r. w Rzeszowie, pomiędzy: 

Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie; ul. Hetmańska 45A, 35-078 Rzeszów, NIP: 813-24-14-837, REGON: 

000193453; reprezentowanym przez Dyrektora – ……………………………………, zwanym w dalszej treści umowy 

„Zamawiającym" 

a 

……………………………………………………………….., ul. ………………………………, ………………………; NIP: …………………., REGON: 

…………………………………, KRS: ……………………………….., reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym w dalszej części „Wykonawcą". 

Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie regulaminu udzielania zamówień 

o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa artykułów biurowych. 

2. Rodzaj, ilość oraz ceny jednostkowe określa specyfikacja stanowiąca załącznik do niniejszej umowy. 

3. Ilości artykułów biurowych wskazane w załączniku do zapytania ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, 

przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający 

podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku. 

Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy wyniesie 85% ceny podanej w formularzu ofertowym. 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Artykuły biurowe będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień, 

określających rodzaj i ilość zamawianego towaru, złożonych emailem lub faksem przez osobę odpowiedzialną za 

realizację przedmiotu umowy. 

2. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wyładunkiem oraz wniesieniem do 

pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, w ciągu 4 dni roboczych, w godzinach 8.00-15.00 od 

poniedziałku do piątku. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę oraz braki ilościowe przedmiotu umowy do czasu odbioru przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapewni takie opakowanie, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia przedmiotu umowy 

lub pogorszenie jego jakości w trakcie transportu do siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów 

jednego asortymentu oraz do zmniejszenia ilości innego asortymentu. Powyższe zmiany nie mogą spowodować 

zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy (brutto). 

6. W przypadku wycofania z rynku asortymentu określonego w ofercie, Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy 

artykułów równoważnych o parametrach nie gorszych od parametrów artykułów podanych w załączniku do 

umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego planowej 

zmiany asortymentu. 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r. W przypadku wyczerpania 

ogółu artykułów, określonych w specyfikacji do umowy lub kwoty brutto zamówienia, umowa przestaje wiązać przed 

upływem okresu na który została zawarta. 



 

Strona 2 z 3 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ogółem z tytułu wykonanych dostaw wynosić będzie: …………….. zł brutto (słownie: 

…………………………………………. złotych ../100), w tym wynagrodzenie netto w wysokości: …………… zł (słownie: 

………………………. ../100 zł) oraz podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% w wysokości: …… zł 

(słownie: ………………………………. ../100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone za każdą dostarczoną partię artykułów, według 

cen jednostkowych określonych w specyfikacji Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje wyłącznie za zrealizowane dostawy. W szczególności, w przypadku nie 

zamówienia części asortymentu przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń 

z tego tytułu, a ceny jednostkowe nie ulegają zmianie. 

4. Rozliczenie należności Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur wystawianych po dokonaniu odbioru 

zamawianej partii artykułów. 

5. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktur nastąpi w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez 

Zamawiającego. 

6. Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr: ………………………………………………. 

7. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy nie wymaga aneksu do umowy. 

8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto, w zakresie dotyczącym 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany 

wynagrodzenia netto. 

9. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego 

zgody. 

§ 5 

ODBIORY 

1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru przedmiotu zamówienia oraz wstępnej kontroli jakości dostarczonych do 

Zamawiającego artykułów w obecności przedstawiciela Wykonawcy i stwierdzał zgodność z umową, co zostanie 

potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego na fakturze. 

2. W przypadku dostarczenia złej ilości, czy też wadliwego lub też niezgodnego z wymaganiami przedmiotu umowy, 

Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad lub dostarczenia w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego nowego wolnego od wad przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad towaru lub też jego niezgodności z wymaganiami przedmiotu Umowy, 

Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację emailem lub faksem, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 dni od zgłoszenia reklamacji, reklamowany towar na nowy, wolny 

od wad. 

§ 6 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Osobą uprawnioną do nadzoru prawidłowego wykonywania niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, w tym 

kontroli jakości dostarczanych artykułów i podpisywania faktur będzie: Pan ………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: 

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

3. Dokonanie zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie pisemnego powiadomienia stron i nie 

wymaga aneksu do umowy. 

§ 7 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego 

w § 2 ust. 2 Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy rozpoczęły dzień opóźnienia 

w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy. 

2) jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu Umowy, o której mowa § 2 ust. 2 niniejszej umowy przekroczy 
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6 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłacenia kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3) w przypadku opóźnienia w wymianie reklamowanego towaru, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia 

kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru podlegającego reklamacji za każdy dzień 

opóźnienia. 

4) jeżeli opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 6 dni kalendarzowych od momentu 

zgłoszenia reklamacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłacenia kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody. 

4. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1. 

5. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

6. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając 

stosowne oświadczenie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym 

opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy. 

§ 8 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone materiały licząc od dnia podpisania 

faktury. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych artykułach lub ich niezgodności 

z zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zareklamowanych materiałów na wolne od wad, 

w terminie 4 dni od daty zgłoszenia reklamacji i dostarczy je do siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

W razie powtarzających się zaniedbań i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może rozwiązać 

umowę w trybie natychmiastowym, zachowując prawo do naliczenia kary umownej. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu 

Spółek Handlowych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

w sposób polubowny. Te spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, podlegać będą 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część umowy stanowi: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) zapytanie ofertowe Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 


