
Załącznik nr 3 

PROJEKT  U M O W Y   DOSTAWY 
  

  

zawarta w dniu …………………………………………. w Nowym Tomyślu,  pomiędzy: 

Państwową Szkołą Muzyczną I st. Im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu 

a 

firmą : ………………….………………….z siedzibą w………………………………...................   

przy ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ………………… 

Krajowego Rejestru Sądowego w …….…………… pod nr ………………, kapitał zakładowy  

w wysokości………………………, NIP………………………..., Regon…………………….. 

lub (imię) ……………………….. (nazwisko) …………………………… zam. (adres miejsca 

zamieszkania) …………………………………………., prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą (imię) ……………………………. (nazwisko) ……………………..………(nazwa 

handlowa) ……………………..………… z siedzibą w (adres prowadzonej działalności 

gospodarczej) …………………………………………………, wpisany do CEIDG, 

NIP:………………………………., zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ,  

  

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nie 

wymagającym stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) zgodnie z art.4 pkt 8, na zadanie:  Dostawa 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz odbiór zużytych tonerów/tuszy w terminie od 

15.11.2019 do 31.12.2020 roku dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  

im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu, została zawarta umowa następującej treści:    

  

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć  sukcesywnie 

Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność Towarów, a Zamawiający 

zobowiązuje się Towary odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczone Towary.   

2. Przez towary w rozumieniu niniejszej umowy rozumie się materiały eksploatacyjne  

do drukarek wymienione Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, wg. 

rodzajów i ilości zgodnych z ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy. 

3. Wykonawca zrealizuje dostawę zgodnie z treścią złożonej oferty z dnia: …………………r. 
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4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot dostawy jest zgodny z wszelkimi dotyczącymi go 

normami i przepisami prawa, posiada wymagane certyfikaty, świadectwa jakości i atesty.  

5. Materiały eksploatacyjne będą opakowane w sposób oryginalny tj. w fabryczne opakowania 

producenta zawierające oznaczenie identyfikujące produkt, nazwę i typ  urządzenia  

do którego jest przeznaczony oraz datę ważności produktu, gwarantującą jego użytkowanie 

przez co najmniej 12 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu. Opakowanie  

nie powinno nosić znamion jego otwierania oraz powinno zawierać wszelkie zabezpieczenia 

stosowane przez producenta. 

6. Przedmiot umowy obejmuje również bezpłatny odbiór zużytych w toku eksploatacji  

i dostarczonych przez Wykonawcę tuszy, tonerów i pozostałych materiałów. Odbiór 

zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie realizowany sukcesywnie, partiami na 

podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego. Po przekazaniu zużytych materiałów przez 

Zamawiającego odpowiedzialność za ich  zagospodarowanie ponosi Wykonawca.  

7. Wykonawca po dokonaniu odbioru od Zamawiającego partii zużytych materiałów wystawi 

i dostarczy na własny koszt Zamawiającemu kartę przekazania odpadu określającą ilość  

i rodzaj przekazanych odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. W zakresie odbioru  

i utylizacji odpadów Wykonawca zobowiązany jest do stosowania  obowiązujących w tym 

obszarze przepisów prawa.   

  

  

§ 2 

1. Przedmiot dostawy zostanie  dostarczony w rodzaju, ilościach, cenach jednostkowych 

określonych w załączniku nr 2 do umowy.  

2. Opis przedmiotu umowy wyspecyfikowany został w załączniku do niniejszej umowy  

i stanowi jej integralną część.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany proporcji ilościowych poszczególnego 

asortymentu podanego w formularzu cenowym. 

4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie za ewentualne zmniejszenie proporcji      

ilości zakupywanego asortymentu. 

5. W przypadku konieczności kupna przez Zamawiającego asortymentu nie ujętego  

w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika  Wykonawcy 

dostarczonego w formie  pisemnej Zamawiającemu. 
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6. Wykonawca zapewni takie opakowanie Towarów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 

ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.  

7. Warunki dostaw: 

1) dostawa na koszt dostawcy do siedziby Zamawiającego 

2) zamówienia składane będą sukcesywnie – mailowo przez  Zamawiającego. 

8. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych bądź szkody transportowej Zamawiający 

powinien w dniu dostawy, nie później jednak niż w terminie 7 dniu następnych, powiadomić 

Wykonawcę o wadzie oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty uzasadniające reklamację.  

  

 

§ 3  
 

1. Zapłata ceny za przedmiot dostawy dokonywana będzie na następujących warunkach:  

a) Wykonawca otrzyma zapłatę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej i liczby 

dostarczonych jednostek towaru stanowiącego przedmiot niniejszej umowy z doliczonym 

podatkiem VAT według obowiązującej dla danego towaru stawki, 

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę przy jego odbiorze,  

c) Należności dla Wykonawcy zrealizowane zostaną poleceniem przelewu w terminie  

do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy: 

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

2. Za przekroczenie terminu płatności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych  

odsetek.  

  

 

§ 4 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

Towarów. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność 

Towarów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu Cenowym.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu,  

że Towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad fizycznych.  

3. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru Towarów przez 

Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.  
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§ 5 

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, wad jakościowych lub wadliwego działania 

dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany 

lub  uzupełnienia materiałów w ciągu ……..… godzin od dnia zawiadomienia (reklamacji) 

Wykonawcy o zaistniałych brakach lub wadach drogą mailową.  

2. W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia sprzętu Zamawiającego spowodowanego przez 

dostarczone materiały, Wykonawca ponosi koszty naprawy lub czyszczenia tego sprzętu.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku utraty przez Zamawiającego 

gwarancji na drukarkę, faks lub kserokopiarkę, spowodowaną dostarczeniem niewłaściwego 

lub kwestionowanego przez autoryzowany serwis przedmiotu umowy. Koszty naprawy 

sprzętu po utracie gwarancji ponosi Wykonawca.  

 

§ 6 

1. W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje  

się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej dostawy 

(wartość niezrealizowanej i/lub zrealizowanej wadliwie dostawy, czyli tylko wartość tych 

materiałów, które nie zostały dostarczone i/lub, które zostały dostarczone, ale zawierają 

wady) za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego 

w § 2  ust. 7 pkt 2. Kara zostanie naliczona przez Zamawiającego i wyegzekwowana przez 

umniejszenie zapłaty o tę kwotę w kolejnej fakturze. 

2. W przypadku wystąpienia opóźnienia w usunięciu wad lub braków przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto 

wadliwej dostawy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

kreślonego w § 6 ust. 1. Kara zostanie naliczona przez Zamawiającego i wyegzekwowana 

przez potrącenie.  

3. W przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy nie spełnia wymaganych warunków 

jakościowych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 % wartości 

dostarczonego wadliwego przedmiotu umowy. Kara zostanie naliczona przez 

Zamawiającego i wyegzekwowana przez potrącenie.  
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§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości  

o zaistnieniu następujących okoliczności:  

a) rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,  

b) zajęcia majątku Wykonawcy,  

c) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,  

w szczególności zrealizowania dostawy niezgodnie z ofertą Wykonawcy i treścią 

zaproszenia do składania ofert . 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca otrzyma zapłatę ceny za zrealizowaną  

do dnia odstąpienia od umowy część dostawy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

  

§ 8  

Dostawy, o których mowa w § 1 ust. 1 będą realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy  

do dnia 31.12.2020 r.  

 

§ 9 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy,  

w całości lub w części, w szczególności Wykonawca nie może  dokonać cesji wierzytelności   

o zapłatę ceny za dostarczone Towary.  

  

§ 10 

1. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony będą starały się 

rozwiązać polubownie. 

2. W przypadku gdyby rozwiązania polubownego nie dało się wypracować, strony poddają 

spory pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i mogą być dokonane wyłącznie gdy są korzystne dla Zamawiającego, bądź gdy 
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konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują w szczególności przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

  

  

Załączniki do umowy:  

1. Formularz ofertowy 

2. Formularz cenowy 

  

  

 

 ...............................................                                        ........................................................            

       ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA  

  

    
 


