
Załącznik nr 3 

WZÓR UMOWY 

 

W dniu …………. 2015 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie z siedzibą 

przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie, NIP 889-12-48-443 reprezentowanym przez: 

Panią Małgorzatę Jeryś – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a firmą - ………………………………………………………………………………………… 

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

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

NIP - ……………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Dostawcą” 

reprezentowanym przez: 

Pana/ią ………………………………………………………………………………………….. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania poniżej kwoty określonej na podstawie art. 4 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

907 z późn. zm.), Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, asortymentu 

stanowiącego przedmiot zamówienia, określonego w Formularzu ofertowym. 

§ 2. Dostawy materiałów określonych w Formularzu ofertowym, który stanowi integralną 

część umowy, wykonywane będą do dnia 31 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania wartości 

umowy, zależnie które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

§ 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Czas wykonania dostawy cząstkowej wynosi 48 

godzin, licząc od chwili dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia zapotrzebowania 

ilościowego za pośrednictwem faxu lub emaila. 

§ 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności asortymentu 

dostarczonego towaru z Wymaganiami Wyjściowymi, które stanowią integralną część 

umowy, oraz sporządzoną ofertą w ciągu 48 godzin licząc od chwili odbioru. W przypadku 

stwierdzenia, że dostarczony towar jest nie zgodny z Wymaganiami Wyjściowymi, ofertą i 

niniejszą umową, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Dostawcę, po czym 

strony sporządzą protokół rozbieżności w którym zostanie zawarty wykaz stwierdzonych wad 

lub niezgodności dostarczonego towaru oraz zostanie określony termin i sposób usunięcia 

stwierdzonych wad i niezgodności. Jeżeli Dostawca nie stawi się do sporządzenia lub 



podpisania protokołu rozbieżności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Dostawcę o tym 

fakcie oraz wezwie do usunięcia wad, nieprawidłowości lub niezgodności w terminie 

wskazanym w tym protokole. 

§ 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów dotyczących jakości 

towaru w trakcie użytkowania towaru.  

§ 6. Dostawca będzie stosował ceny na asortyment wskazany w Formularzu ofertowym, który 

stanowi integralną cześć niniejszej umowy. 

§ 7. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyliczane będzie na podstawie cen 

jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym i wyniesie nie więcej niż 50.000,00 zł 

brutto. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy, włącznie z kosztami własnymi Dostawcy – w szczególności takimi jak: koszty 

dostarczenia towaru do miejsca dostawy, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu. 

Wynagrodzenie nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy. 

§ 8. Dostawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć Zamawiającemu przedmiot 

umowy, określony w Formularzu ofertowym do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w 

Radziejowie pod adresem: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów – pok. nr 10 (parter). 

§ 9. Dostarczone towary będą nieregenerowane, fabrycznie nowe, w oryginalnym 

opakowaniu opatrzonym nazwą lub znakiem towarowym producenta, wskazującym typ i 

model urządzenia do którego jest przeznaczony z ważnym terminem przydatności do użycia, 

tj. dla tonerów dożywotnia gwarancja. 

§ 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia ilości towaru składającego się na 

przedmiot zamówienia w zależności od faktycznych potrzeb, w związku z czym Dostawca 

otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane dostawy. 

§ 11. Zamawiający zapłaci Dostawcy należność za dostarczony towar, przelewem w terminie 

14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. Zamawiający żąda od 

Dostawcy wystawiania oddzielnych faktur VAT za:  

- papier, 

- tonery i bębny obrazowe do drukarek,  

- tonery do fotokopiarek. 

§ 12. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych w następujących przypadkach: 



a) za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5% wartości opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

b) za opóźnienia w płatności zgodnie z § 11 Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki 

ustawowe. 

§ 13. W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub niewykonania umowy przez Dostawcę 

przez okres 7 dni od dnia złożenia zamówienia, zapłaci on Zamawiającemu odszkodowanie w 

wysokości 20% wartości niezrealizowanego zamówienia. 

§ 14. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

§ 15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

zamawiającego oraz jeden dla Dostawcy. 

 

 

Dostawca:          Zamawiający: 

 


