UMOWA WZÓR
Sporządzona w dniu 01.01.2017r. w Smolniku pomiędzy:
Powiatem Lubańskim- ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań; NIP 6131439691
reprezentowaną przez:
Zespół Placówek Resocjalizacyjncyh Smolnik 22, 59-820 Leśna; NIP 6131553056
Dyrektora – Ewę Krupicką zwanym dalej Zamawiającym
przy kontrasygnacie Głównej księgowej Marii Hasiak
a Firmą:
zwanym w dalszej części Wykonawcą
W związku z wyborem w dniu 30.12.2017 oferty w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), - strony
zgodnie postanawiają:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i artykułów
chemicznych Zamawiającemu w: ilościach i cenach podanych w formularzu
asortymentowo-cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany cen przez Wykonawcę w wysokości do 20% cen
podanych w formularzu asortymentowo- cenowym.
3. Dostawa towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy sukcesywnie, każdorazowo do
magazynów Zamawiającego Smolnik 22 na podstawie zamówień składanych: telefonicznie,
faksem lub e-mailem..
4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2 określać będzie asortyment towaru oraz jego ilość.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości artykułów według bieżących
potrzeb i celowości ich zakupu
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru,
strony sporządzają protokół wskazując w nim rodzaj i zkares stwierdzonych wad. Protokół
ten stanowi wezwanie Zamawiającego i skierowanie do Wykonawcy wymiany dostarczonej
partii towaru na własny koszt.
§2
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia do prawidłowego
wykonywania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą
starannością.
2. Wykonawca zobowiązuje soę do dostarczania towaru spełniającego wymagania
jakościowe zgodnie z obowiązującymi atestami, polskimi normami oraz innymi aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i kompletne wykonywanie
przedmiotu umowy.
4. Ustala się, iż każdorazowo przed przyjęciem przedmiotu zamówienia, ilość
dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem zostanie sprawdzona w siedzibie
Zanawiającego przez strony.
5. Dostarczone artykuły muszą posiadać termin ważności/przydatności.
§3
1. Wartość umowy strony ustalają na maksymalną kwotę ….......... złotych brutto
(słownie: …........................................................ brutto) w tym podatek VAT, zgodne z
formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca
iloczynowi ilości faktycznie dostarczonych towarów wg ich rodzaju oraz cen zawartych w
ofercie, z tym, że nie może ona przekroczyć kwoty wymienionej w ust. 1.
3. Należność z tytułu umowy będzie regulowana na podstawie faktury Wykonawcy,
przelewem na jego konto wymienione w fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
4. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo do
naliczenia ustawowych odsetek.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia
31.12.2018 roku
§6
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawyPrawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Załącznik - formularz ofertowy oraz formularz asortymentowo - cenowy stanowią
integralną część umowy.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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