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UMOWA Nr ………………. 

 
zawarta w dniu  …………………………… roku w Drzewicy pomiędzy Gminą Drzewicą z siedzibą                         
ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica, NIP: 768-17-66-160, REGON: 670 224 108 zwaną w dalszej 
części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym  
 
przez: ……………………………………………………………. 
przy kontrasygnacie …………………………………………….. 

a 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 
NIP: …………………………….., REGON: …………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą” 
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………….. 
treści następującej :  

 
§ 1 

Dostawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający nabywa materiały eksploatacyjne do drukarek                       
i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Drzewicy w 2022 roku na podstawie 
przeprowadzonego zapytania ofertowego do 50 000 złotych  pn. „Sukcesywna dostawa materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek  w 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Drzewicy”.  

§ 2 
Zakres dostawy 

1. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży i dostawy zamówionych przez 
Zamawiającego artykułów, zwanych w dalszej części „materiałami", wyszczególnionych w 
Załączniku nr 1 do Umowy, stanowiącego integralną jej cześć . 

2. Materiały eksploatacyjne dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi 
przez Zamawiającego na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie 
Dostawcy (dotyczy produktów zawartych w ofercie) w terminie do 3 dni od przyjęcia 
zamówienia (telefonicznie, e-mail) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, a 
w sytuacjach szczególnych również  w innych dniach i godzinach. 

3. Zamawiający  informuje, iż ilości zamawianych materiałów wskazane w Załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy stanowią jedynie orientacyjne, przybliżone wielkości i zastrzega sobie 
możliwość zmiany wielkości zamówienia według aktualnie występujących potrzeb. 

4. Materiały, o których mowa w umowie, winny posiadać najwyższą jakość. Opakowanie nie 
może posiadać śladów otwarcia lub uszkodzenia. 

5. Do obowiązków dostawcy należy również odbiór opakowań po zużytych materiałach. 
 

§ 3 
Miejsce i warunki dostawy 

1. Dostawca jest zobowiązany we własnym zakresie  do dostarczenia zamówienia oraz 
zorganizowania rozładunku na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko do siedziby Urzędu. 

2. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Dostawca. 
3. Zamawiający sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym, ilościowym i 

jakościowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy należy zgłosić 
Dostawcy niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. 

4. W przypadku niezgodności asortymentu, w tym co do ilości lub jakości, Dostawca winien 
niezwłocznie nie później niż w terminie do 14 dni dostarczyć na własny koszt towar zgodny z 
zamówieniem. 

5. W sytuacji jak opisana w ust. 4 , termin płatności nie biegnie do czasu dostarczenia materiałów 
zgodnych z zamówieniem cząstkowym. 
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§ 4 

Wynagrodzenie 
 
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie „Przedmiotu Zamówienia", Strony ustalają na 

podstawie Oferty Dostawcy. 
2. Za wykonanie dostawy w pełnym zakresie Dostawcy przysługiwać będzie od Zamawiającego 

wynagrodzenie w wysokości: wynagrodzenie brutto ………………………………………… 
…………………………………………………………………. podane w ofercie.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za faktycznie zamówioną i dostarczoną partię 
towaru kwotę brutto przelewem bankowym w terminie  do 14 dni od daty otrzymania faktury, 
wystawionej po zrealizowaniu dostawy, na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. 

4. Płatnik: Gmina Drzewica,  
             ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica,  
             NIP:768-17-66-160 

5. Ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy 
nie ulegną zmianie przez czas jej obowiązywania. 

6. Ilości dostarczonych materiałów będą wynikały wyłącznie z potrzeb Zamawiającego, zaś 
Dostawca nie będzie miał żadnych roszczeń w przypadku dostawy mniejszej ilości aniżeli 
pierwotnie planowano. 

§ 5 
Gwarancje, reklamacje 

1. Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały, licząc od dnia odbioru, za 
wyjątkiem materiałów, które posiadają określoną przez producenta gwarancję dłuższą niż            
12 miesięcy. 

2. Dostawca oświadcza, iż wszystkie materiały objęte niniejszą umową są fabrycznie nowe, 
nieużywane i spełniają postawione przez Zamawiającego warunki techniczne wskazane                      
w Załączniku nr 1 do Umowy, 

3. Nie spełnienie warunków jakościowych i technicznych, o których mowa powyżej będzie 
stanowić podstawę do żądania przez Zamawiającego wymiany dostarczonych materiałów                      
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady. Brak ze strony Dostawcy stosownego działania 
będzie podstawą do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 umowy.  
 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w szczególności 
w przypadkach: 
a) nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy, 
b) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy, 
c) zgłoszenia przez Zamawiającego trzech reklamacji złożonych na dostarczone przez 

Dostawcę materiały eksploatacyjne, 
d) dostarczania przez Dostawcę materiałów eksploatacyjnych innych niż wskazane w ofercie, 
e) zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającej 7 dni. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 7 
Kary umowne 

 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana  
do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Dostawca zapłaci kary umowne Kupującemu w następujących przypadkach: 
a) w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej całości 

lub części dostawy za każdy dzień opóźnienia lub dostawę z naruszeniem zasad 
określonych w § 3 umowy; 

b) w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 umowy, z tytułu 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. 

 
§ 8 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami 
podpisanymi przez strony. 
 

§ 10 
Wszelkie spory, mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy będzie rozstrzygał sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                   DOSTAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
KONTRASYGNATA SKARBNIKA: 


	UMOWA Nr ……………….

