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UMOWA  

  

zawarta w Opolu, w dniu .................................. roku pomiędzy  

  

Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 7543023121) zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

………………………………………………,  

………………………………………………,  

 

a   

  

………………………………………………,  

………………………………………………,  

……………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowany przez:  

………………………………………………   

 

 

w rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego związanego z realizacją zadania pn. 

„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

  

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych 

i biurowych:  

- zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do umowy,  

- do siedziby Zamawiającego: ul. 1 Maja 29 w Opolu, pok. 309, 

 

§ 2  

  

1. Dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych 

od podpisania umowy. 

2. Transport i opakowanie - bezpłatnie.  

 

§ 3 

  

1. Na podstawie oferty Wykonawcy za zrealizowanie zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz 

Załącznikiem nr 2 do Umowy przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu protokołu 
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odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

łączną kwotę w wysokości:  

……………………………………………… zł netto /bez podatku VAT/,  

……………………………………………… zł /podatek VAT (23 %)/,  

……………………………………………… zł brutto /z uwzględnieniem podatku VAT 

(słownie: ……………………………………………… zł …. /100).  

2. Cena za realizację zamówienia, podana w ofercie Wykonawcy, obejmuje materiały 

eksploatacyjne zgodnie z przedmiotem zamówienia, dostawę, rozładunek i wniesienie 

przedmiotu zamówienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce.  

3. Wykonawca zobowiązuje się i zastrzega, iż cena podana w ofercie jest ceną niezmienną 

przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy.  

4. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przez 

Zamawiającego poleceniem przelewu na podany przez Wykonawcę rachunek bankowy 

wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki korekty nieprawidłowo lub niezgodnie 

z powyższymi zasadami wystawionych faktur VAT.  

6. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, o 

której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, potwierdzi odbiór przedmiotu zamówienia w protokole 

odbioru przedmiotu zamówienia sporządzonym (wystawionym) przez Wykonawcę.  

7. Za dzień zapłaty strony Umowy uznają datę dokonania przelewu przez Zamawiającego, 

czyli datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.  

9. Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem przelewu 

wierzytelności, o którym mowa w art. 509 i nast. Kodeksu Cywilnego. 

  

  

§ 4  

  

1. Przedmiotem umowy są wyłącznie nowe produkty, których kody fabryczne wymieniono                  

o ile je wymieniono) w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy 

(produkty oryginalne, wyprodukowane przez producentów drukarek, wymienionych 

w kosztorysie ofertowym).  

2. Wykonawca udziela na oferowane produkty pełnej gwarancji, licząc od daty dostarczenia 

produktów do siedziby Zamawiającego (12 m-cy na materiały eksploatacyjne do drukarek), 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Zał nr 1).  

3. W przypadku wadliwego działania w okresie gwarancyjnym materiałów eksploatacyjnych 

do drukarek komputerowych:  
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a) po zgłoszeniu reklamacji faksem lub e-mailem przez Zamawiającego, Wykonawca ma 2 

dni robocze na konfrontację w siedzibie Zamawiającego. Jeśli tego nie uczyni, stanowi 

to o automatycznym uznaniu reklamacji,  

b) w przypadku uznania reklamacji, w tym na zasadach określonych w ppkt a), Zamawiający 

ma prawo wysłania reklamowanego produktu firmą kurierską na koszt Wykonawcy,  

c) Wykonawca w przypadku uznania reklamacji, w tym na zasadach określonych w ppkt  

a), zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć Zamawiającemu nowy produkt w miejsce 

reklamowanego w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania produktu wadliwego.  

  

 

 

§ 5  

  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej, o 

której mowa w § 3 ust 1, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej, o której 

mowa w § 3 ust.1, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji określonej w ust.3.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

4. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 

ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 

niedostarczonych w terminie materiałów, za każdy dzień roboczy opóźnienia.  

5. W razie opóźnienia w realizacji zobowiązań gwarancyjnych, o których mowa w § 4 ust. 3 

ppkt c), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 zł, za każdy 

dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust.3 ppkt c).  

6. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zapłaty kar umownych, przy czym w 

przypadku naliczenia kary za opóźnienie w wykonaniu umowy Zamawiający zastrzega 

sobie prawo potrącenia kar z faktury za wykonanie umowy. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia o 

obciążeniu karą umowną.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych.  

9. Zamawiający wyłącza możliwość przeniesienia przez Wykonawcę uprawnień (należności) 

z umowy, w drodze przelewu (cesji).  
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 § 6  

 

1. Strony Umowy ustalają osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia 

w osobach:  

a) ze strony Zamawiającego:  

Jacek Wrzeciono – tel. (77) 5415171, e-mail: jwrzeciono@powiatopolski.pl  

b) ze strony Wykonawcy:  

……………… – tel. …………….., e-mail: …………………………..  

2. Osoby wymienione w § 6 ust. 1 Umowy, są uprawnione do przekazywania i 

przyjmowania wszelkich uwag i zaleceń w sprawach związanych z realizacją Umowy w tym 

do przekazania i odbioru przedmiotu zamówienia oraz do potwierdzenia, że dostawy zostały 

wykonane należycie.  

3. Zmiana osób wymienionych w § 6 ust. 1 Umowy powinna być dokonana w formie 

pisemnego powiadomienia drugiej strony Umowy, przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany 

umowy.  

4. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia osoby wymienione 

w § 6 ust.1 Umowy zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących 

przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.  

 

§ 7  

  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  

  

§ 8  

  

W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 9  

  

Wszelkie ewentualne spory wynikające na tle stosowania postanowień niniejszej umowy, 

strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia – właściwy rzeczowo 

i miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.  
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§ 10  

  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 

stron.  

  

  

  

 ZAMAWIAJĄCY:            WYKONAWCA:  

   


