
Załącznik nr 3 

 

wzór 

Umowa Nr          /2007 

 

 

zawarta w dniu                      2007 r. pomiędzy:  

  

Gminą Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, z siedzibą  

w Szczecinie , ul. Czesława 9 

 reprezentowany przez: 

Dyrektora – Tomasza Lachowicza 

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a 

 

..................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

reprezentowanym przez: 

....................................... 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych w ilości, asortymencie i 

cenie określonych w formularzu cenowym, załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej 

integralną część.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, ich kompletność i 

zgodność z zamówieniem. 

3. Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca na swój koszt dostarczać będzie fabrycznie 

nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, w oryginalnych opakowaniach fabrycznych materiały 

elektryczne do siedziby Zamawiającego własnym transportem zapewniającym należyte jego 

zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Do czasu przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z 

ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych brutto wszystkich pozycji materiałów 

elektrycznych zawartych w załączniku do niniejszej umowy przez cały okres realizacji umowy. 

5. Prawidłowy przebieg realizowania dostaw materiałów elektrycznych ze strony Zamawiającego 

będzie nadzorować........................tel. (.............), natomiast ze strony Wykonawcy nadzorować 

będzie................................tel. (............). 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie. 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od podpisania tj. od ..................r. do 31 grudnia 

2007 r. 

2. Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnych dostaw 

materiałów elektrycznych według bieżących zamówień, w terminie .....dni od daty przesłania 

faksem zamówienia na nr....................., a ich wielkość i częstotliwość wynikać będzie z 

jednostronnych dyspozycji Zamawiającego. 

 



§ 3 

1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy określona w oparciu o przewidywane zużycie w okresie 

obowiązywania umowy ilości poszczególnych asortymentów materiałów elektrycznych , zgodnie 

z ofertą wynosi ..........zł brutto (słownie:...........................zł), w tym należny .........%VAT, tj. 

.............zł. 

2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy będzie wyliczona na podstawie ustalonych cen 

jednostkowych brutto oraz faktycznej ilości dostarczonego do Zamawiającego poszczególnego 

asortymentu przedmiotu umowy podanego w formularzu cenowym, załączniku do niniejszej 

umowy. 

3. Podane w formularzu cenowym jednostkowe ceny brutto obejmujące koszt poszczególnego 

asortymentu przedmiotu umowy wraz z jego dostawą do Zamawiającego, będą stałymi cenami 

jednostkowymi, które przez okres trwania umowy nie mogą ulec zmianie i nie będą podlegały 

waloryzacji. 

4. Podane w załączniku do umowy ilości są maksymalnymi, dlatego Zamawiający zastrzega sobie 

prawo rezygnacji z zamówienia niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym w 

całości lub części, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji 

umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego 

z tytułu tej rezygnacji. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdorazowej dostawie zamówionych materiałów do 

siedziby Zamawiającego oraz po stwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego dostarczenia 

wszystkich zamówionych pozycji i ilości, zgodnych z podanym w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, typami (nazwami) i cenami jednostkowymi, na 

podstawie faktury płatnej przelewem bankowym. 

2. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na 

rachunek Wykonawcy nr.................. 

3. Nieterminowa realizacja faktur upoważnia Wykonawcę do naliczenia odsetek ustawowych. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do wizualnego sprawdzenia każdorazowo dostarczonego 

asortymentu przedmiotu umowy i dokonania odbioru ilościowo – jakościowego w terminie 3 dni 

od daty jego otrzymania, co będzie podstawą do wystawienia faktury. 

2. Dostarczona partia materiałów nie zostanie odebrana przez upoważnioną osobę Zamawiającego w 

przypadku stwierdzenia widocznych wad lub braków czy niezgodności z zawartą umową. 

Wadliwa partia materiałów zostanie zwrócona Wykonawcy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych (jakościowych) w odebranych materiałach Zamawiający 

ma prawo w terminie do 3 dni od daty ujawnienia wady składać wszelkie reklamacje dotyczące 

jakości dostarczonych materiałów, przesyłając faksem stosowną reklamację i zwracając wadliwe 

materiały Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego załatwienia zgłoszonych przez Zamawiającego 

reklamacji w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia, poprzez odebranie na swój koszt i ryzyko 

reklamowanego przedmiotu umowy i dostarczenie właściwego. 

5. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki świadomego lub nieświadomego 

dostarczenia przedmiotu umowy innego, co do jakości i rodzaju od zadeklarowanego w ofercie 

przetargowej i niniejszej umowie. 

6. Trzykrotne niedotrzymanie terminu wykonania dostawy określonego w § 2 ust. 2 lub trzykrotne 

wykonanie dostawy niezgodnie z zamówieniem, będzie podstawą do rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do naliczania kar umownych przez 

Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych z tytułu: 



a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej 

umowy, 

b) opóźnienia w wykonaniu określonego w § 1 umowy przedmiotu zamówienia lub 

poszczególnych jego części poprzez niedotrzymanie terminu ustalonego w § 2 ust. 2 oraz 

§ 5 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 0,3 wynagrodzenia brutto o którym mowa  

w § 3 za każdy dzień zwłoki, 

Należności z tytułu kar podlegają potrąceniu z wierzytelności Wykonawcy na zasadach 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 20 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3, z zastrzeżeniem postanowień § 7 umowy. 

2. W przypadku szkody przekraczającej wartość ustalonych kar umownych Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przepisami Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na warunkach i w sytuacjach określonych w art. 145 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia przez zamawiającego umownego zakresu przedmiotu 

zamówienia. Ograniczenie zakresu zamówienia powoduje zmniejszenie wynagrodzenia 

Wykonawcy przy zastosowaniu obowiązujących Strony cen  

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą prze sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których mowa 

w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Zamawiający                                                                                                      Wykonawca 

 

 


