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UMOWA Nr KW- DW     /2015  

z dnia ........................... 

zawarta pomiędzy: 

Opolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Armii Krajowej 4,  

45-071 Opole, NIP 754-20-98-163, REGON 007003473 

reprezentowaną przez: 

Komendanta Wojewódzkiego: Panią Józefę Ziemnik, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

NIP ………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

a łącznie występujący jako Strony 

następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca dostarcza: 

a) w pakiecie nr 1 – Materiały biurowe - zgodnie ze specyfikacją cenową stanowiącą Załącznik  

nr 1 do umowy, 

b) w pakiecie nr 2 – Materiały eksploatacyjne – zgodnie ze specyfikacją cenową stanowiącą 

Załącznik nr 2 do umowy. 

§ 2 

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, stosownie do bieżącego zapotrzebowania 

Zamawiającego komunikowanego Wykonawcy mailem na adres …………………………… lub 

faksem na numer ………………………...  

2. Dostawy będą realizowane od dnia podpisania niniejszej umowy: 

a) do dnia 01.05.2016 r. lub, 

b) do czasu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie to nastąpi przed upływem terminu o 

którym mowa w  ust. 2 lit. a. 

3. Wszystkie dostawy  produktów objętych niniejszą umową będą realizowane przez Wykonawcę do 

siedziby Zamawiającego, w dni robocze w godz. od 8:00-15:00, transportem Wykonawcy, na jego 

koszt i ryzyko oraz w opakowaniu Wykonawcy. 

4. Każda z dostaw zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w terminie nie przekraczającym 4 dni 

roboczych licząc od daty wpłynięcia zapotrzebowania ze strony Zamawiającego zgodnie z ust. 1 lub 

innej daty wskazanej przez Zamawiającego w treści zgłoszenia. 
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5. Ilość i specyfikacja poszczególnych produktów oraz ewentualnie termin ich dostarczenia będą 

podane każdorazowo w zgłaszanym zapotrzebowaniu. 

6. Wraz z zamówionym towarem Wykonawca dostarczy obejmującą daną dostawę fakturę VAT. 

7. Przed realizacją każdej dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konkretnym dniu i 

godzinie dostawy. 

8. Odbiór każdej dostawy zostanie potwierdzony sporządzonym na piśmie protokołem zdawczo-

odbiorczym podpisywanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.  

 

 

§ 3  

1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu umowy w wysokości: 

a) za pakiet nr 1: …………………. zł. brutto (słownie: zł). 

b) za pakiet nr 2: ……………..zł. brutto (słownie: zł). 

2 Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 będzie regulowane w częściach, za każdą zafakturowaną 

dostawę oddzielnie, wg cen określonych w Załącznikach  nr 1 i 2 do niniejszej umowy, 

odpowiednio do dostarczanych produktów stanowiących część pakietu nr 1 lub nr 2. 

3 Strony ustalają, że zapłata za realizację każdej dostawy nastąpi w terminie 21 dni po odebraniu tej 

dostawy przez Zamawiającego i otrzymaniu faktury VAT, zgodnej co do treści z zamówionym i 

dostarczonym asortymentem. 

4 Zapłata wynagrodzenia  wskazanego w ust. 2 zostanie uregulowana przez Zamawiającego 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane  na fakturze. 

5 W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności, o której mowa w ust. 2, w 

terminie podanym w ust. 3, Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego zapłaty 

ustawowych odsetek z tytułu zwłoki. 

6 Pozycje wyszczególnione w treści faktur wystawianych przez Wykonawcę muszą być zgodne  

z treścią zamówienia oraz nomenklaturą i cenami przedstawionymi w Załącznikach nr 1 i nr 2  

stanowiących  integralną część niniejszej umowy. Niezgodności faktur w w/w zakresie 

powodować będą  ich zwrot przez Zamawiającego  wraz z towarem, w celu dokonania korekty 

faktury i realizacji prawidłowej dostawy. 

7 Wykonawca  zapewnia, że wartość wszystkich faktur za całość dostaw realizowanych w okresie 

wskazanym w § 2 ust. 2 w ramach zamówienia objętego niniejszą umową nie przekroczy kwoty 

wskazanej odpowiednio w § 3   ust. 1 lit a  oraz § 3 ust. 1 lit.b . 

8 Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykupienia maksymalnej ilości poszczególnych 

produktów określonych  w każdym z pakietów .               
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§ 4  

1. W razie zwłoki w wykonaniu uzgodnionych dostaw, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wartości określonej odpowiednio w § 3  ust.  1 lit. a  

lub § 3 ust. 1 lit.b niniejszej umowy – w zależności od tego, jaki asortyment miała obejmować 

opóźniona dostawa - za każdy dzień opóźnienia ustalany zgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy. 

2.  Jeżeli okres opóźnienia w wykonaniu uzgodnionej dostawy przekroczy 10 dni, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w całości lub części, tj. także odnośnie pakietu, którego część nie 

została dostarczona w terminie. W takiej sytuacji wybór opcji odstąpienia przysługuje wyłącznie 

Zamawiającemu. 

3. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w tym w przypadku wskazanym w ust. 2, 

Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu 10 % wartości przedmiotu umowy określonego łącznie w § 

3 ust. 1 lit. a i § 3 ust. 1 lit. b , chyba, że odstąpienie dotyczyć będzie dostaw objętych tylko 

jednym z pakietów, wówczas ustalenie wysokości kary umownej nastąpi odpowiednio w 

nawiązaniu do treści § 3 ust. 1 lit. a lub § 3 ust. 1 lit. b umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać zapłaty jedynie za część umowy 

wykonaną do daty odstąpienia od umowy.  

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ukryte i jawne wady produktów dostarczanych w 

ramach wykonywania niniejszej umowy oraz udziela na dostarczane produkty gwarancji 

odpowiadającej zakresowo i czasowo co najmniej gwarancji udzielanej przez producenta danego 

produktu, nie krótszej jednak niż 24 miesiące licząc od potwierdzonej protokołem zdawczo-

odbiorczym daty dostarczenia produktu do Zamawiającego. 

2. Jeżeli  przy odbiorze  dostawy, zostaną stwierdzone wady fizyczne dostarczonych produktów, 

uszkodzenia fabrycznych opakowań lub przedmiot dostawy nie będzie spełniał parametrów 

wykazanych w Załącznikach nr 1 i nr 2  do niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) odmowa odbioru dostawy lub jej części, 

b) określenie nowego terminu dostawy lub jej uzupełnienia. 

3. W sytuacji wskazanej w ust. 1 Wykonawca obowiązany jest zrealizować prawidłową dostawę lub 

uzupełnić dostarczony towar w ciągu 3 kolejnych dni roboczych lub w innym terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze, pod rygorem zastosowania skutków 

opisanych w § 4. Do czasu zrealizowania dostawy zgodnej ze zgłoszonym zapotrzebowaniem 

Zamawiającego, termin płatności za dostawę, o którym mowa w § 3 ust. 3 nie biegnie. 
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 4. W razie stwierdzenia wad  dostarczonych produktów po dacie dostawy,   Zamawiający  

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy, ,  a w przypadku wad 

ukrytych, w tym zwłaszcza ujawniających się w toku eksploatacji, nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty ujawnienia podstaw do reklamacji, skieruje do Wykonawcy zgłoszenie 

reklamacyjne. Zgłoszenie reklamacji nastąpi w formie wskazanej w § 2 ust. 1. 5. Wadliwe, 

uszkodzone lub niepełnowartościowe produkty  dostarczone w ramach realizacji umowy  będą 

odbierane przez Wykonawcę na jego koszt w miejscu i czasie ustalonym dla realizacji dostaw (§ 2 ust. 

3 umowy), a w ich miejsce Wykonawca dostarczy niezwłocznie, nie  później niż w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, inne produkty posiadające te 

same parametry i wolne od wad Naprawa dostarczonych produktów przez Wykonawcę jest 

dopuszczalna jedynie za zgodą Zamawiającego i nie może dotyczyć materiałów eksploatacyjnych 

stosowanych do biurowych urządzeń mechanicznych wpływających na funkcjonowanie oraz 

żywotność urządzenia, z uwzględnieniem ust. 7. 

6. Strony ustalają, że z czynności  odbioru produktów objętych reklamacją sporządzane  będą 

każdorazowo protokoły  zdawczo – odbiorcze  podpisywane  przez przedstawicieli obu Stron umowy. 

7. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji obejmującej materiały eksploatacyjne (dotyczy wyłącznie 

pakietu nr 2) Zamawiający stwierdzi, że  wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych 

produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzeń, w których są one 

wykorzystywane, Wykonawca obowiązany jest do wymiany produktu w ramach gwarancji na nowy, 

wolny od wad, w terminie  2 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.  

Do zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego oraz odbioru i wymiany wadliwego produktu przez 

Wykonawcę stosuje się odpowiednio ust. 4 i 5.     

8. Wykonawca pokryje  koszt  naprawy lub wymiany urządzeń biurowych albo ich elementów, które 

ulegną uszkodzeniu/zniszczeniu  w wyniku stosowania  przez Zamawiającego wadliwych lub 

niepełnowartościowych produktów objętych pakietem nr 2 dostarczonych przez Wykonawcę.  

Podstawę zgłoszenia przez Zamawiającego żądania zapłaty stanowić będzie pisemna opinia  

autoryzowanego serwisu producenta  danego urządzenia oraz faktura obejmująca naprawę lub zakup 

nowych podzespołów względnie urządzenia, wystawiona przez autoryzowany punkt serwisowy lub 

salon sprzedaży, przy czym Wykonawca zwróci Zamawiającemu także koszty poniesione w związku z 

diagnostyką urządzenia i wydaniem ww. opinii.  Konieczność naprawy/wymiany urządzenia wraz z 

treścią opinii serwisanta zostanie ujawniona Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po 

wydaniu ww. opinii, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 2 ust. 1. 

 

 

§ 6 
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Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy, w tym w toku czynności 

związanych ze zgłaszaniem zapotrzebowania na dostawy, odbiorem dostaw, zgłaszaniem 

reklamacji i zwrotem produktów wadliwych,  Strony wyznaczają:  

a)  Panią/Pana …………………………………………………………….. jako , reprezentującego 

Zamawiającego,  

oraz  

1. b) Panią/Pana ………………………………………………………………. jako przedstawiciela  

Wykonawcy.  

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 8 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

§ 9 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 data……………..       data………….. 


