Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej
Nr postępowania FI.271.1.4.2019

UMOWA NR ……………………..
zawarta w dniu ……………………. roku w Kożuchowie pomiędzy
Gminą Kożuchów z siedzibą przy ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów
reprezentowaną przez:
PAWŁA JAGASEK – BURMISTRZA KOŻUCHOWA
przy kontrasygnacie:
JOANNY RAJEWSKIEJ - JAWOROWICZ– SKARBNIKA GMINY
NIP 925 19 57 786
REGON 970770327
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8
cytowanej ustawy oraz w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty cenowej.
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§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na rzecz Zamawiającego sukcesywnie, na zamówienie
telefoniczne, faksem lub mailem osób wskazanych w § 1 ust. 5, artykułów biurowych
wyszczególnionych w załączniku nr 1a do oferty cenowej.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu dla wybranych
pozycji określonych w załączniku 1a do oferty cenowej, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości dla
innej pozycji, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy określonej w § 4
ust. 1.
Zamawiający w ramach niniejszej umowy będzie zamawiał także niezbędne artykuły biurowe nie
wymienione w załączniku nr 1a do oferty cenowej. Przy czym zastrzega się, iż ogólna wartość
umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 4 ust. 1.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamówione materiały w terminie 4 dni roboczych od złożenia
zamówienia, własnym transportem i na własny koszt.
Osobami uprawnionymi do składania zamówień są: Teresa Kramczyńska, Magdalena Zwolska
i Edyta Ozgowicz.

§2
1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie dokumentu,
potwierdzającego faktycznie dostarczony asortyment, podpisanego bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego. W takcie odbioru Zamawiający będzie weryfikował dostarczone artykuły pod
względem ich zgodności z opisem zawartym w załączniku 1a do oferty cenowej.
2. Niedostarczenie w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 wszystkich zamówionych materiałów lub
dostarczenie materiałów niezgodnych z załącznikiem nr 1a do oferty cenowej, uprawnia
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Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy,
z prawem naliczania kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2) w terminie 14 dni od
zaistnienia w/w okoliczności.
§3
Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prawidłową realizację umowy jest Teresa
Kramczyńska, a upoważnieni do potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy są – Teresa Kramczyńska
lub Magdalena Zwolska.
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§4
Wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty …………….
brutto /cena zawiera podatek VAT/.
Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, określone w ust. 1 będzie
rozliczane na podstawie częściowych faktur VAT zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi
w załączniku nr 1a do oferty cenowej Wykonawcy. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę
w ofercie obowiązują przez okres ważności umowy i nie będą podlegały waloryzacji w okresie jej
trwania. W przypadku zakupu artykułów biurowych nie ujętych w załączniku nr 1a do oferty cenowej
wykonawcy, cena danego artykułu biurowego będzie taka jak cena obowiązująca u Wykonawcy
w dniu zakupu pomniejszona o rabat w wysokości …….. %.
Zapłata faktury nastąpi po jej zweryfikowaniu i zatwierdzeniu, w terminie 30 dni, od dnia jej
doręczenia Zamawiającemu, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze.
Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany dokument o którym mowa § 2 ust. 1.
Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki
w wysokości ustawowej.

§5
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczane materiały na okres 6 miesięcy licząc od daty
odbioru. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych materiałów na
nowe w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia wady.
2. Wymiana wadliwego materiału odbywa się na koszt Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
1) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 5 % kwoty
wynagrodzenia brutto zamówionej partii towaru.
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4
ust. 1.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu do umowy.
§8
Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 roku.
§9
Rozstrzyganie sporów sądowych strony poddają sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwóch dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………….

WYKONAWCA

………………………………………….
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