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sygnatura: ZP-050/2017                         Załącznik nr 6b do SIWZ      

 

 

 

 
U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 

 

 

 

W dniu ………………….………  w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: PL 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………..……………………………………….……………………………….., 
zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a    ………………………….…………………………………………………………………….…………………..….,  
reprezentowanym  przez : 

……………………………………….…………………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej w treści Wykonawcą, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia 
publicznego w myśl przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, w trybie zapytania o cenę, zawarta 
została umowa o następującej  treści: 
 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sukcesywna papieru kserograficznego, papieru foto, składanki 
komputerowej i folii do drukowania, zwanych dalej „towarem”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia sygn. ZP-050/2017 
(zadanie 2) i ofertą Wykonawcy z dnia …, stanowiącymi załączniki do umowy. 

2. Szczegółowy wykaz i opis towaru zawiera załącznik nr … do SIWZ zwany dalej „opisem”. 

3. Ilości towaru określone w załączniku, o którym mowa powyżej są ilościami szacunkowymi, 
przewidywanymi przez Zamawiającego i mogą ulec zmianie, w zależności od faktycznych jego 
potrzeb. Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego 
zmniejszenia lub zwiększenia - w poszczególnych pozycjach asortymentowych - ilości towaru 
składającego się na przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, że rezultatem wszystkich zmian w 
zakresie ilości towaru może być wyłącznie zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 
umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie dostarczony towar. Z tego tytułu 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 

4. Dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i opakowany. 

5. Za towar fabrycznie nowy Zamawiający uznaje towar nowy, nie noszący znamion użytkowania. 
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§ 2 
WARTOŚĆ UMOWY 

 
1. Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż: 

 ……  zł (słownie złotych …… ) netto. 

2. Wynagrodzenie należne za realizację poszczególnych dostaw będzie wyliczone przy zastosowaniu 
cen jednostkowych netto wskazanych w ofercie Wykonawcy. Do kwoty wynagrodzenia netto za 
realizację każdej dostawy Wykonawca naliczy należny podatek od towarów i usług VAT według 
stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1-2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, takimi jak w szczególności: koszty 
dostarczenia towaru do miejsc dostawy wskazanych przez Zamawiającego, opakowania, 
ubezpieczenia na czas transportu, i nie podlega zmianie.  

4. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń, iż w konsekwencji 
okoliczności, o których mowa w §1 ust. 3 umowy wynagrodzenie określone w ust. 1 może być 
odpowiednio niższe, z zastrzeżeniem, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu 
realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

 
§ 3 

DOSTAWA 
 
1. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko, sukcesywnie, w terminie do 30 czerwca 2018 r. 

albo do wyczerpania kwoty wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy,                    
którykolwiek z tych terminów zapadnie wcześniej. 

2. Każda dostawa, niezależnie od wielkości, będzie zrealizowana przez Wykonawcę w ciągu … dni 
(roboczych dla Zamawiającego) od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia przekazanego 
przez Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

3. Dostawa polega na dostarczeniu towaru bezpośrednio do jednostki Zamawiającego, wskazanej w 
zamówieniu, zlokalizowanej na terenie Torunia (kod pocztowy 87-100) albo Piwnic (kod pocztowy 
87-148 Łysomice). 

4. Wykonawca będzie realizować dostawy w dniach od poniedziałku do piątku (w dni robocze 
Zamawiającego), w godzinach od 7:30 do 14:30.  

5. Osobami upoważnionymi do koordynacji całości spraw związanych z dostawami towaru są: 
a) po stronie Zamawiającego - …… tel. …… , faks ……, adres poczty elektronicznej ……; 
b) po stronie Wykonawcy - …… tel. ……, faks ……, adres poczty elektronicznej ……. . 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony 
umowy i nie stanowi zmiany jej treści. 

7. Dostarczony towar musi być tak zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu jego stanu 
podczas transportu do miejsca przeznaczenia. 

8. Przekazanie towaru dostarczonego Zamawiającemu zgodnie z zamówieniem, umową i załącznikami 
będzie potwierdzone podpisem pracownika Zamawiającego na fakturze. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności asortymentu dostarczonego towaru z 
opisem i ofertą w ciągu 3 dni (roboczych dla Zamawiającego) od daty odbioru.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów dotyczących jakości towaru w trakcie 
użytkowania towaru. 

11. W przypadku stwierdzenia z chwilą odbioru towaru lub w terminie określonym w ust. 9, że 
dostarczony towar nie jest zgodny z postanowieniami SIWZ lub oferty albo niniejszej umowy, strony 
umowy sporządzą protokół rozbieżności, w którym: 
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a) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub niezgodności dostarczonego towaru z 
postanowieniami SIWZ i ofertą; 

b) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad i niezgodności.  

12. Jeżeli Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu rozbieżności w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności jednostronnie, 
zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad, nieprawidłowości lub 
niezgodności w terminie wskazanym w tym protokole. 

 
§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze  w terminie … dni, licząc od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe, po zrealizowaniu każdej dostawy.  

3. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 
§ 5 

GWARANCJA 
 
1. Towar jest objęty gwarancją na okres zgodny ze złożoną ofertą.  

2. Jeżeli w okresie gwarancji towar okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na 
towar nowy, wolny od wad, w terminie 2 dni (roboczych dla Zamawiającego) od dnia zgłoszenia 
wady za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

3. Bieg terminu na dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez 
Zamawiającego faktury dotyczącej dostawy. 

4. Odbiór towaru wadliwego z jednostki Zamawiającego oraz dostarczenie do jednostki Zamawiającego 
towaru wymienionego w ramach uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

5. Za wady towaru Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób 
nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt 
Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji oraz zachowując przy tym inne 
uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar 
umownych. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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2) 0,07% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 3% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy - w przypadku niedotrzymania terminu dostawy towaru, o którym mowa w § 3 ust. 2 
umowy lub terminu wymiany towaru wadliwego na towar nowy wolny od wad, o którym mowa  
w § 5 ust. 2 umowy, albo terminu na usunięcie wad, nieprawidłowości lub niezgodności towaru, 
wskazanego w protokole rozbieżności, o którym mowa w § 3 ust. 11-12 niniejszej umowy, 

3) 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych, za każde odstępstwo od 
zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w § 5 umowy. 

2. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności 
Wykonawcy na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kar 
umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, 
przelewem na rachunek bankowy wskazany w nocie. 

3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, w przypadku nienależytego 
wykonania umowy Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i/lub jednostronnie 
rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego. 

 
§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Strony umowy postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego  
i Ustawy, odstąpienie od umowy może nastąpić, gdy: 

1) Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar niezgodny z zamówieniem lub SIWZ albo ofertą, 

2) Wykonawca dwukrotnie nie dotrzyma terminu dostawy towaru, o którym mowa w § 3 ust. 2 
umowy lub terminu wymiany towaru wadliwego na towar nowy wolny od wad, o którym mowa  
w § 5 ust. 2 umowy, albo terminu na usunięcie wad, nieprawidłowości lub niezgodności towaru, 
wskazanego w protokole rozbieżności, o którym mowa w § 3 ust. 11-12 umowy. 

2. Czynność odstąpienia od umowy, wraz z  uzasadnieniem, musi nastąpić w formie pisemnej w 
terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy lub 
rozwiązanie umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego  
bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zachowuje prawo do 
naliczenia kar umownych. 

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 wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 
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§ 8 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 
sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy 
kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i odbywają się wyłącznie na warunkach wskazanych w Ustawie. 

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

 
                 Zamawiający             Wykonawca                                                                         

   

 

 


