
Załącznik nr 3 – Projekt umowy 

UMOWA Nr WP.ZPI.271.1.2016 

 

zawarta w dniu … stycznia 2016 r. w Żelechowie  

pomiędzy Gminą Żelechów, NIP 826-20-37-238, 

reprezentowaną przez Mirosławę Miszkurkę – Burmistrza Żelechowa,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”   

a  

…………………………………………………………………………………………………., 

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

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

o następującej treści: 

 

Wykonawca został wybrany zgodnie z rozeznaniem cenowym prowadzonym z wyłączeniem 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 

907), gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy. Została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa artykułów biurowych i chemicznych 

wymienionych w załączniku do rozeznania cenowego (oferty). 

2. Miejscem dostawy artykułów biurowych i chemicznych będzie: 

a) Urząd Miejski w Żelechowie 

    ul. Piłsudskiego 47, 08 – 430 Żelechów 

3. Dostawa towaru nastąpi w terminie do 3 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia. 

 

§ 2 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. 



2. Podana ilość artykułów biurowych i chemicznych wymienionych w załączniku nr 1 oraz 

załączniku nr 2 jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować 

w okresie obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w ramach 

zawartej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia 

bez żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy. 

5. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw planowanych ilości artykułów biurowych 

i chemicznych, Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy po cenach określonych 

w założonej ofercie. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż artykuły są fabrycznie nowe i pochodzą z bieżącej produkcji. 

2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 

1) zgodności z niniejszą umową i ofertą; 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi; 

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające 

wartość techniczną i użytkową artykułów ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także 

za ich usunięcie. Usunięcie wady polega każdorazowo na wymianie artykułu na artykuł 

o nie gorszych parametrach, wolny od wad. 

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu biurowego 

spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. 

 

§ 4 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ………….. zł brutto 

(słownie: ……………………. złote) za całość asortymentu wymienionego w załączniku do 

oferty. 

2. Dostawa zamówionych towarów odbywać się będzie sukcesywnie, po uprzednim złożeniu 

pisemnego zamówienia, faxem bądź telefonicznie, do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

3. Dostawa będzie następowała na podstawie indywidualnych zamówień, a ostateczne 

rozliczenie wartości dokonanych zakupów będzie przeprowadzone wg faktycznie 



dostarczonej ilości towaru przy zastosowaniu cen jednostkowych z załącznika do rozeznania 

cenowego. 

4. Płatność za dostarczony towar będzie następowała w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 

5. Koszt przewozu i ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca. 

 

§ 5 

Ceny jednostkowe podane w załączniku do oferty z dn. ………….. będą stałe przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

 

§ 6 

1. Strony umowy ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 

nieterminowe wykonanie dostawy w wysokości 0,2% wartości danej dostawy za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie zwłoki 

 w płatności. 

 

§ 7 

Poza przypadkami wymienionymi w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w razie, gdy: 

a) W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 

umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

dostarczonego, a nierozliczonego towaru. 

b) Wykonawca dopuszcza się rażących uchybień w wykonaniu przedmiotu umowy. 

c) Jakość dostarczanych towarów nie odpowiada  jakości towarów zamieszczonych w 

rozeznaniu cenowym. 

d) Dostawa art. wymienionych w rozeznaniu cenowym nie jest wykonywana terminowo. 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

 



§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jeden dla 

Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                 Kontrasygnata Skarbnika Gminy:                WYKONAWCA: 


