UMOWA NR
zawarta w dniu ……………… r. w Szczecinie pomiędzy:
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie, al.
Bohaterów Warszawy 27 b, 70 – 340 którą reprezentują:
Alicja Zołotucho

– Prezes Zarządu

Teresa Fydrych

– Sekretarz Zarządu

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym
a
nazwa podmiotu:

…………….

forma prawna:

…………….

adres siedziby:

……………………

numer indentyfikacyjny:

……………………………………….

reprezentowany przez:
………………
………………

–
–

……………

…………………….

zwane dalej w treści umowy Wykonawcą
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasady konkurencji, wewnętrznego
regulaminu Zamawiającego i art. 701-705 Kodeksu cywilnego w drodze wyboru najkorzystniejszej
oferty na: „Dostawę materiałów biurowych”.
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa w 2014 r. materiałów biurowych zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz ofertą cenową wraz z kalkulacją cenową Wykonawcy.

§2
Umowę zawiera się na czas określony, od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

1.
2.

3.
4.

§3
Zamówione materiały i ich ilości zawiera załącznik nr ….. stanowiący integralną część
niniejszej umowy.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający będzie płacił Wykonawcy cenę wynikającą z
oferty zgodnie z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik do oferty cenowej złożonej przez
Wykonawcę.
Podane ilości są maksymalne i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji umowy. Z tego
tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – 12 miesięcy od dnia dostawy częściowej
na wszystkie dostarczone materiały.

1.

2.
3.

4.

§4
Dostawy częściowe-sukcesywne realizowane będą na adres siedziby Zamawiającego z
rozładunkiem, uruchamiane faksem lub pocztą elektroniczną. Wielkość każdej partii dostawy
wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i będzie realizowana na podstawie
jednostkowych zapotrzebowań Zamawiającego.
Dostawa częściowa nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia uruchomienia danej partii
dostawy.
Dostawy muszą być awizowane, a czas dostawy musi być uzgodniony telefonicznie z
pracownikiem Zamawiającego pod nr …….. w godzinach urzędowania (poniedziałek – piątek:
……………).
Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną
o spodziewanych opóźnieniach w dostawie oraz o przyczynie opóźnienia.

§5
Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są:
1) ze strony Zamawiającego ……………….….
…………………..
2) ze strony Wykonawcy:
.……………...…..
……………..……

1.

2.
3.
4.
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§6
Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie
wystawionej faktury VAT za wykonane dostawy materiałów, dokonując przelewu na rachunek
Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia do
Zamawiającego.
Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto……… PLN (słownie: …………………),
w tym podatek VAT.
W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego całkowitej kwoty umowy, o której mowa
w pkt 2, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Kwota określona w pkt 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości „5%” wartości umowy (§6 pkt 2) na każdy dzień zwłoki w dostawie, jeżeli
towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca,
2) w wysokości „5%” wartości umowy (§6 pkt 2) za dostarczenie towaru w ilości nie
odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe i jakościowe),
3) w wysokości „10%” wartości umowy (§6 pkt 2) w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4) w wysokości „15%” wartości umowy (§6 pkt 2) w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego niezgodności dostarczonego towaru z opisem przedmiotu zamówienia i
kalkulacją cenową.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych.

3. Jeżeli Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu do dostawy towaru, nie dostarczy towaru
do siedziby Zamawiającego, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego Wykonawcy, a
różnicą wartości towaru obciążyć Wykonawcę.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

1.

2.

1.
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§8
Zamawiający może natychmiast odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca dwukrotnie
opóźni się z realizacją zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem działania siły
wyższej.
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli w wyniku reklamacji tego samego
asortymentu Wykonawca nadal nie dostarczył towaru zgodnego z opisem przedmiotu
zamówienia i kalkulacją cenową, wolnego od wad.
§9
Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane jedynie w związku z zaistnieniem okoliczności,
których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie
mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione
i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści,
w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność
osiągnięcia celu umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności
do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, działań i zaniechań organów władzy publicznej
gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej
niedostępności surowców bądź materiałów, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych
prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.
W sytuacjach określonych w ust. 1 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu umowy określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych
okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.
Niezależnie od postanowień ust. 1 i ust. 2 Strony dopuszczają możliwość:
1) zmian redakcyjnych umowy,
2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw
i obowiązków dotyczących którejkolwiek Stron,
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również,
4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego
na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających
użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne
zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe
dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem
wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede
wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne
z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków
wynikających z obowiązującego prawa.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.
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Integralną część umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia oraz oferta cenowa wraz z
kalkulacją cenową Wykonawcy.
Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

