Załącznik nr 2 – wzór umowy
do zaproszenia do złożenia oferty
SG 26 – 172/2017

UMOWA nr … /2018
na jednorazową dostawę materiałów ewidencyjnych w postaci potwierdzeń odbioru,
okładek na akta oraz innych materiałów ewidencyjnych
zawarta w dniu …… w Wadowicach pomiędzy:
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Wadowicach z siedzibą 34-100 Wadowice, ul. Żwirki i
Wigury 9, NIP 551-11-18-745 reprezentowanym przez:
……………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą ,
zwanymi łącznie w dalszej treści umowy Stronami

Niniejsza umowa została zawarta w trybie bez przetargowym, w związku z art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia urządzeń ewidencyjnych i druków
używanych w sądach powszechnych.
2. Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa materiałów ewidencyjnych w postaci
potwierdzeń odbioru, okładek na akta oraz innych materiałów ewidencyjnych do siedziby
Zamawiającego tj. Sądu Rejonowego w Wadowicach ul. Żwirki i Wigury 9.
3. Szczegółowy asortyment wraz z jego opisem oraz ilościami zawarte zostały w ofercie Wykonawcy
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt wraz z wniesieniem
do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za utratę lub wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia do czasu ich
wydania Zamawiającemu.
5. Przedmiot umowy musi być dostarczony do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach
zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy jednorazowo do siedziby
Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy
2. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie podpisanie protokołu odbioru
ilościowego dostawy.
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§3
1. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy niezwłocznie po jego dostarczeniu
przez Wykonawcę.
2. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dostawy, gdy stan techniczny zewnętrznych
opakowań będzie wskazywał na ich uszkodzenie. W tym przypadku będzie sporządzony protokół
reklamacji dostawy.
3. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, Zamawiający złoży niezwłocznie
reklamację na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.
4. Wykonawca zobowiązuje się udzielić niezwłocznej odpowiedzi na złożoną reklamację, najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty jej złożenia, a po bezskutecznym upływie terminu reklamacja uważana
będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
§4
1. Osobami upoważnionymi do koordynowania współpracy, kontroli przebiegu realizacji umowy, w
tym podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia są:
a) ze strony Zamawiającego


Kierownik Sekcji Gospodarczej SR w Wadowicach P. Krzysztof Różański, tel/faks. (33) 875
70 40, mail: sekcja.gospodarcza@wadowice.sr.gov.pl,



Specjalista ds. Gospodarczych SR w Wadowicach P. Monika Piekiełko, tel. (33) 875 71 27,
mail: sekcja.gospodarcza@wadowice.sr.gov.pl,

b) Ze strony Wykonawcy
– P. …… tel., ……, mail: …………
§5
1. Strony ustalają wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w wysokości brutto ……
zł (słownie: …… ), w tym podatek podatek VAT według stawki 23 % tj. kwota …… zł (słownie:
……… ), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
postanowień niniejszej Umowy, w tym koszty dostawy, koszty opakowania, ubezpieczenia
przedmiotu dostawy oraz wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela
Zamawiającego.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury VAT za zrealizowanie przedmiotu umowy jest podpisany protokół
odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2, bez zastrzeżeń.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane
w niniejszej Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem
umowy lub usuwaniem wad umowy.
6. Wszelkie należności wynikające z niniejszej umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji
wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody
Zamawiającego.
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§6
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości
brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy.
3. Zapłata kary umownej, na podstawie postanowień Umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia
naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przez Zamawiającego ani
uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji udzielonej na podstawie
Umowy.
4. Strony ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o podstawie i wysokości naliczanych kar umownych.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia
przekraczającej 10 dni roboczych lub dwukrotnego dostarczenia przedmiotu umowy o cechach
niezgodnych z zamówieniem. Oba przypadku będą traktowane jako rozwiązanie umowy z winy
Wykonawcy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą należności przez
okres dłuższy niż jeden miesiąc.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz
powinno zawierać uzasadnienie.
§8
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3.

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 10

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Zamawiający

Kontrasygnata
Głównego Księgowego
Zamawiającego
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