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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy

UMOWA
zawarta w dniu …………………… roku w Regułach pomiędzy:
Gminą Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 , Reguły 05-816 MichałowiceGminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
NIP 5342480595
reprezentowanym przez:
Iwonę Radzimirską - Kierownika,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
NIP:
reprezentowanym przez:
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr
zwanym dalej Wykonawcą,
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie rozeznania rynku zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2015 r. poz.2164 ze zm. ) została zawarta umowa
następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa artykułów biurowych, papieru do ksero,
tonerów, oraz środków czystości zgodnie z przedmiotem zamówienia i ofertą Wykonawcy
stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od……………………………… do 31-12-2017 r.
2. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron za 1-miesięcznym
wypowiedzeniem.
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§3
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty:
1) netto …………… PLN(słownie złotych).
2) brutto ………….. PLN (słownie złotych).
2. Ceny przedstawione w ofercie są cenami stałymi i obowiązują w całym okresie
obowiązywania umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczenie każdej transzy
towarów cenę brutto w formie przelewu na konto wskazane w fakturze w terminie
14 dni (czternastu) dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Za datę dokonania płatności wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu rzeczy będące przedmiotem
zamówienia na własny koszt, w transzach, po uprzednim zgłoszeniu przez
Zamawiającego zapotrzebowania.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniać będą wymagania
techniczne określone w przedmiocie zamówienia (Załącznik nr 1 do formularza
ofertowego- zestawienie ilościowo/jakościowe), będą fabrycznie nowe, posiadać będą
nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego i będą wyprodukowane w
okresie do 12 miesięcy przed datą dostawy.
3. Termin, miejsce i wielkość każdej dostawy strony ustalają w następujący sposób:
1) miejsce, ilość i rodzaj rzeczy dostarczanych w poszczególnych transzach będą
określane w zapotrzebowaniu składanym przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego w formie telefonicznej, faksu, maila lub pisemnej,
2) dostawy będą realizowane w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia
zapotrzebowania w godzinach od 14,00 do 16,00 (od poniedziałku do piątku).
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru rzeczy będących przedmiotem dostawy w
terminach i miejscu określonym w § 4 ust. 3.
2. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z
tytułu zamówienia mniejszej ilości materiałów niż określonych w przedmiocie
zamówienia.
3. W przypadkach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, dopuszcza się
możliwość zmian asortymentowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu
zamówienia w ramach ogólnej kwoty umowy.
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4. W przypadku stwierdzenia wad lub niższą niż egzemplarza wzorcowego jakość
dostarczanego asortymentu Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odebrania
przedmiotu umowy i obciąży Wykonawcę ewentualnymi poniesionymi z tego tytułu
kosztami.
5. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę lub dostarczenia Zamawiającemu
przedmiotu umowy po terminie określonym w § 4 ust. 3 pkt 2 umowy, Zamawiający
będzie naliczał odsetki karne w wysokości 1,0 % wartości nie dostarczonej transzy
artykułów za każdy dzień opóźnienia.
6. W przypadku niewykonania niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, zobowiązany on jest do zapłaty kary umownej w wysokości
10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
7. W sytuacji, w której szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość
zastrzeżonej kary umownej jest on uprawniony do dochodzenia odszkodowania w
pełnej wysokości.
8. Wykonawcy od niezapłaconego w terminie wynagrodzenia przysługują odsetki
ustawowe, przy czym za termin zapłaty uznaje się dzień ustalony w § 3 ust.3.
9. W razie zwłoki w dostawie towaru przekraczającej 7 dni od jej powstania
Zamawiający ma prawo:
1) rozwiązać umowę bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu dostawy
lub
2) wyznaczyć nowy, dodatkowy termin dostawy towaru
§6
Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za kontakt w ramach wykonania przedmiotu
umowy:
1) ze strony Wykonawcy…………………………………………………………...
2) ze strony Zamawiającego: Jolanta Nowak tel. 22 350-91-28
e–mail nowak@michalowice.pl
§7
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie rzeczy będące przedmiotem umowy posiadają
wymagane atesty dopuszczające je do użytkowania na terenie Unii Europejskiej
2. Reklamacje Wykonawca będzie załatwiał w terminie 7 dni poprzez wymianę
wadliwego towaru na towar wolny od wad.
8
Wykonawca oświadcza ,że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r.poz.1764), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.
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§9
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla strony występującej z roszczeniem.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

NIP: 534 15 30 747

WYKONAWCA

REGON: 006712150

