
Załącznik nr 2 

 

PROJEKT UMOWY 

UMOWA NR ……………. 

Umowa zawarta w dniu ……….... w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy: 

 

Gminą Konstantynów Łódzki – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. Błogosławionego 

Rafała Chylińskiego, ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Łódzki  

reprezentowaną przez:  

Joannę Markiewicz – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

1………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest  sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. Szczegółowy  opis  potrzeb  

Zamawiającego  w  zakresie  artykułów  biurowych zawierający orientacyjne ilości dostaw  

w okresie objętym zamówieniem. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej lub większej ilości 

poszczególnych artykułów biurowych stanowiących przedmiot zamówienia, do obiektywnie 

istniejących potrzeb, a ich rzeczywista wielkość będzie wynikać z zamówień cząstkowych 

składanych przez Zamawiającego. 

3. Wszystkie  dostawy  będą  realizowane  sukcesywnie  według  faktycznych  potrzeb  

Zamawiającego,  na podstawie  zamówień złożonych telefonicznie lub zamówienia przesłanego  

Wykonawcy e-mailem, po  stałych  cenach  jednostkowych  określonych  w  złożonej  ofercie  

przez  okres obowiązywania umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania bieżącego odbioru ilościowego 

i  asortymentowego  w  dniu  dostawy.   

5. Wykonawca  dostarczy  zamawiane  artykuły  biurowe  swoim transportem i na własny koszt. 

6. Każde  z  zamówień  cząstkowych  zawierać  będzie  specyfikację  dostawy  określającą  rodzaj 

i ilość potrzebnego towaru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian 

ilościowych, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy     zachowaniu     cen     jednostkowych     

podanych w  ofercie. 
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7. W ramach dostawy Wykonawca jest zobowiązany do dostawy towaru  do siedziby 

Zamawiającego w Konstantynowie Łódzkim (95-050), ul. Słowackiego 11,  

w godzinach 8:30 –14:30. 

 

§2 

Umowa    obowiązuje  w  terminie  od  dnia 01.01.2021 r. do    dnia    31.12.2021 r. lub do  wyczerpania  

kwoty, o której mowa  § 3 ust. 1 jeżeli nastąpi to przed upływem terminu,  na  jaki umowa została 

zawarta. 

 

§3 

1. Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi........................zł netto 

(słownie:........................ zł,) cena  brutto  –  …………zł  (słownie zł: …………………….. 

zł), zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę  formularzem ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy, w szczególności opłaty, podatki, opakowanie i koszty transportu. 

3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto w okresie obowiązywania 

umowy. 

4. Zapłata dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania faktury dostarczonej po zrealizowaniu dostawy cząstkowej przelewem na 

wskazany na fakturze  rachunek  bankowy  Wykonawcy. 

5. Za dzień dokonania płatności przez Zamawiającego uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie  

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest 

rachunek VAT.  

7. Zamawiający będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. split payment. 

8. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0%. 

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.  

 

§4 

1. Wykonawca nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonania zobowiązań wynikających  

z  niniejszej  umowy  bez  zgody  Zamawiającego  pod  rygorem  rozwiązania  umowy  ze  

skutkiem natychmiastowym, z wyjątkiem ustaleń zawartych w ust. 2. 
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2. W razie krótkotrwałej niemożliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę  

z przyczyn od niego  niezależnych,  może  on  powierzyć  innemu  podmiotowi  realizację  

odpowiedniej  części zamówienia po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne dostarczonych materiałów 

biurowych w zakresie przewidzianym przepisami kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe fabrycznie nowe, których 

minimalny  termin  gwarancji  (ważności  materiałów)  wynosi  12  miesięcy  od  dnia dostawy  

tych  materiałów. 

3. Dostarczanie  przedmiotu  umowy  Zamawiającemu  następować  będzie  partiami  lub   

w całości. Wykonawca będzie realizował niezwłocznie od dnia telefonicznego  lub  pisemnego 

(drogą e -mail) zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zapotrzebowania określającego asortyment 

i ilość oraz miejsce dostawy każdej partii.  

4. Dostawa  będzie  uważana  za  wykonaną,  a  niebezpieczeństwo  utraty  lub  uszkodzenia 

przedmiotu umowy przejdzie na Zamawiającego, w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie 

dostarczony do uzgodnionego miejsca i przyjęty przez Zamawiającego. Dostawy  będą  

realizowane  w  dni robocze w godzinach od 8.30 - 14.30. Zamawiający nie jest związany ilością 

ani częstotliwością dostaw.  

5. Zamawiający jest uprawniony  do sprawdzenia jakościowego i ilościowego dostarczonych 

materiałów biurowych w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty odbioru dostawy.  

6. Reklamowanie  braków  ilościowych  i  jakościowych  dostarczonej  partii  materiałów 

biurowych odbywać się będzie drogą elektroniczną.  

7. W  razie  stwierdzenia  wad  lub  braków,  Zamawiający  zawiadomi  o  reklamacji Wykonawcę,  

który  udzieli  odpowiedzi  w  ciągu  7  (siedmiu)  dni  od  jej  otrzymania. W przypadku 

bezskutecznego upływu powyższego terminu, reklamacja będzie uważana za uznaną w całości, 

z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.  

8. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminów 

wskazanych w ust. 7 powyżej.   

9. Wybór sposobu usunięcia wad przysługuje Zamawiającemu.  

10. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę.  

11. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia lub nieusunięcia przez 

Wykonawcę  wad  w  terminie  i  w  sposób  wskazany  zgodnie  z  procedurą  określoną w ust. 

5  –  8  powyżej,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  odstąpienia  od  umowy  ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§6 

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadkach  wskazanych  

w Kodeksie Cywilnym oraz z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia  

w następujących przypadkach: 

a. jeżeli wykonawca nie dostarczył jakiejkolwiek części zamówionego towaru  

w terminie uzgodnionym i pozostaje w opóźnieniu dłużej niż 4 dni robocze od tego terminu, 
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b. jeżeli wykonawca dostarczył towar w jakiejkolwiek części inny niż wynikający  

z  zamówienia  a  który  nie  został  zaakceptowany  i  nie  dostarczył  właściwego  towaru 

w terminie 4 dni roboczych liczonych od dnia dostawy, 

c. jeżeli  wykonawca  dostarczył  jakąkolwiek  część  towaru  w  ilości  innej  niż  wynikający 

z  zamówienia  i  nie  uzupełnił  do  ilości  określonej  w  zamówieniu  w  terminie  4  dni 

roboczych liczonych od dnia dostawy, 

d. jeżeli wykonawca dostarczył towar wadliwy i nie wymienił go w terminie 4 dni roboczych 

od  chwili  powiadomienia  przez Zamawiającego na  dobry. Termin zgłoszenia reklamacji 

nie  ma  zastosowania  do  wad  ukrytych,  które  Zamawiający  może  zgłaszać  w  każdym 

czasie. 

2. Strony  mogą  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem  1 - miesięcznego  okresu  

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub  w terminie krótszym za 

porozumieniem, (poza przypadkami o których mowa w ust.1). 

 

§7 

1. Wszystkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszystkie  ewentualne  spory  wynikające  z realizacji  umowy  Strony  będą  starać  się 

załatwiać polubownie. 

4. W przypadku braku porozumienia w sporze wynikającym z realizacji niniejszej umowy 

właściwym  do  rozstrzygnięcia  sporu  jest  Sąd  właściwy  ze  względu  na  siedzibę 

Zamawiającego. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a. Załącznik nr 1- formularz ofertowy Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                           WYKONAWCA: 


