
                                   Umowa nr ……./2016 (PROJEKT)   Załącznik nr 6 

zawarta w dniu  …………. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, 

ul. Oleska 127, 45 – 231 Opole, NIP  754-25-57-300;  REGON 000126528 

 reprezentowanym przez: 

Grzegorza Szymańskiego - Dyrektora 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

………………………………………….. 

…………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………..  - …………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego strony zawarły umowę 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów 

eksploatacyjnych (tonery i tusze), zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie artykuły objęte niniejszą umową są artykułami 

nowymi, nienoszącymi znamion użytkowania, wolnymi od wad i najwyższej jakości. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych towarów 

i bezzwłocznej wymiany towarów wadliwych. 

4. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone artykuły biurowe 

i eksploatacyjne, licząc od dnia odbioru, za wyjątkiem tych które posiadają określone przez 

producenta gwarancje dłuższe niż 12 miesięcy. 

§ 2 

Wartość zamówienia publicznego wynosi: 

netto:     …………….. zł 

podatek VAT (23%)   …………….. zł 

brutto:     …………….. zł 

 



§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zamówienia będą realizowane po cenach jednostkowych 

wskazanych w ofercie „Formularz Cenowy”– stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. Ceny jednostkowe poszczególnych artykułów biurowych są stałe przez cały okres  

obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi zawarta w jednostkowym zamówieniu suma 

iloczynów cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy i ilości poszczególnych 

artykułów. 

4. Łączna wartość wystawionych faktur w okresie obowiązywania umowy nie może 

przekroczyć wartości zamówienia publicznego określonego w § 2. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za zamówiony i faktycznie 

dostarczony towar zgodnie z postanowieniami ust. 3.  

6. Zakres ilościowy zużycia rocznego asortymentu podany w ofercie (załącznik nr 1) 

stanowi jedynie wielkość szacunkową mającą charakter informacyjny, służący do 

przygotowania oferty handlowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia 

bądź zwiększenia ilości zamawianego towaru zgodnie z asortymentem wymienionym 

w formularzu cenowym w zależności od aktualnych potrzeb i do wysokości 

zabezpieczonych środków finansowych w danym roku kalendarzowym zgodnie z planem 

finansowym, ale nie przekraczających wartości zamówienia publicznego.  

7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania ilości 

asortymentu podanego w „ Formularzu Cenowym” 

 

§ 4 

Umowa obowiązuje od……do…...(na okres 24 m - cy) 

          § 5 

1. Dostawy realizowane będą cyklicznie na podstawie odrębnych zamówień jednostkowych, 

w którym Zamawiający określi ilość i rodzaj artykułów. 

2. Zamówienia będą zgłaszane elektronicznie na adres mailowy Wykonawcy.…………… 

3. Dopuszcza się składanie zamówień telefonicznie, nr tel. Wykonawcy…………………. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar w terminie do……………………..od 

daty otrzymanego zamówienia, a także niezwłocznie w przypadku wystąpienia pilnego 

zapotrzebowania.  

5. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

ul. Oleska 127 Opole (parter pok. nr 11). 

6. Dostawy winny być realizowane od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. 

7. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę. 

8. Wykonawca jest obowiązany wydać Zamawiającemu materiały zgodne z ofertą.  

 

 



 

§ 6 

Osobą odpowiedzialną i nadzorującą wykonanie umowy ze strony Zamawiającego jest Alicja 

Piernikorz nr tel. 77 45 91 861, adres mailowy: apiernikorz@zdw.opole.pl lub inny 

pracownik Wydziału Obsługi Administracyjnej, ze strony Wykonawcy………………….. 

nr tel.………., adres mailowy: ………………..………….. 

§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy w każdym roku kalendarzowym realizacji dostaw nie 

przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za zamówioną partię towaru w terminie do 21 

dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu na rzecz Wykonawcy 

na konto wskazane na fakturze. 

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać 

na wskazane w ust. 3 konto, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wykonawcy, od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 2 przysługują 

odsetki ustawowe. 

6. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, 

kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej 

umowy. 

7. Przelew praw (cesja), w tym wierzytelności lub przeniesienie obowiązków Wykonawcy, 

wynikających z niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego (art. 509 KC).   

§ 8 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia strony będą płacić kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za odstąpienie od umowy bez wypowiedzenia z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 500,00 zł.  

 za zwłokę w dostawie zamówionej partii towaru w wysokości 0,2% wartości danego 

zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

mailto:apiernikorz@zdw.opole.pl
mailto:jolanta.szczerbaty@artim.com.pl


 za odstąpienie od umowy bez wypowiedzenia z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości  500,00 zł (za wyjątkiem przypadków określonych 

w ust. 5). 

4. Zamawiający potrąci kary umowne z faktur za dostarczony towar. 

5. 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 tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9 

Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i muszą być podpisane przez obydwie strony. 

 

§ 10 

Wykonawca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 11 

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy strony zobowiązane są 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej 

strony niniejszej umowy. 

2. W razie wyczerpania drogi reklamacyjnej kwestie sporne wynikłe z realizacji niniejszej 

umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 13 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, przy 

ul. Oleskiej 127. 



2. Podane dane zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy. 

3. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych 

przepisami prawa. 

4. Przysługuje Wykonawcy prawo do wglądu i poprawiania treści podanych danych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.  

 

§ 14 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – oferta „Formularz cenowy” 

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia  

 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących – oryginałach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Wykonawca         Zamawiający 


