
Załącznik nr 2 do ZO

UMOWA

zawarta w dniu ..............2017r. w Szczecinie pomiędzy: 
Gminą  Miasto  Szczecin  pl.  Armii  Krajowej  1,  70  -456  Szczecin  NIP  851-030-94-10   -
Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 w
Szczecinie, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego
działa:

Romana  Klimek-Jacoszek  -  Dyrektor  Centrum  w  Szczecinie  działający  na  podstawie
Upoważnienia nr WO-I.0052.1.1.2017.KO Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02.01.2017r.

a
………………………………………………
reprezentowaną przez:
1) .................................
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1
załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28.07.2016r. w
sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto
Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
Urzędu Miasta Szczecin.

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiające-

go: …………………. (zwanych dalej „artykułami” lub „towarami”) dla Centrum Opieki
nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie.

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z należytą starannością, zgodnie z:
1) ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
2) wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu Ofertowym (zwanym dalej

„ZO”), stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy,
3) obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2
1. Dostawy wykonywane będą systematycznie, na podstawie odrębnych jednostkowych za-

mówień  Zamawiającego  przekazywanych  Wykonawcy  w  formie  e-maila  na  adres
……………. lub telefonicznie na numer ……………….., zabezpieczając potrzeby Zama-
wiającego do dnia 31.12.2017r.

2. Dostawa artykułów odbywać się będzie w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożo-
nego przez Zamawiającego zamówienia.

3. Termin składania przez Zamawiającego zamówień, o których mowa w ust. 1, następować
będzie: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017r. Umowa wygasa w razie wcześniejszego
wyczerpania maksymalnej wartości przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowa-
nie przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

4. Złożone przez Zamawiającego zamówienia w terminie wskazanym w ust. 3, Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować, zgodnie i na warunkach określonych w umowie, niezależ-
nie od terminu dostawy.

5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem jed-
nostkowym, w pierwszym gatunku, własnym transportem, na swój koszt, do magazynu
gospodarczego przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie. Zamawiający dopuszcza
także zlecenie przez Wykonawcę dostawy innemu przewoźnikowi na koszt i ryzyko Wy-
konawcy.
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6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyte zabezpieczenie towaru na czas transpor-
tu.

7. Wykonawca wszystkie dostawy towaru będzie realizował od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 7:00 do 9:00. W wyjątkowych sytuacjach może nastąpić zmiana terminu do-
stawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

8. Osobą  uprawnioną  do  składania  zamówień  w  imieniu  Zamawiającego  jest
…………………..

§ 3
1. Całkowite  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  realizację  przedmiotu  umowy

wynosi: .........................zł (słownie:................................) brutto, w tym podatek VAT we-
dług obowiązującej stawki, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Kwota ta stanowi maksymalną
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji  całości przedmiotu
zamówienia i nie stanowi zobowiązania do jej wypłacenia w całości, z zastrzeżeniem ust.
2.

2. Rozliczenie za każdą dostawę odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonej
ilości zamawianych towarów, w oparciu o ceny jednostkowe, zgodnie z ofertą Wykonaw-
cy.

3. Strony ustalają, że w ramach realizacji niniejszej umowy i przez cały okres jej obowiązy-
wania, Wykonawca dostarczy towar w ilości oraz po cenach jednostkowych wskazanych
w ofercie Wykonawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dostawy mniejszej ilości towarów niż okre-
ślone w ofercie Wykonawcy, jednak zmniejszenie to nie będzie większe niż 20% wskaza-
nego asortymentu. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
w stosunku Zamawiającego.

§ 4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie za odebrane partie towaru, na podstawie

faktur VAT. Do wystawienia faktury VAT Wykonawca będzie uprawniony po zatwier-
dzeniu przez Zamawiającego zestawienia wykonanych dostaw w danym okresie rozlicze-
niowym.

2. Należność z tytułu faktur będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wyko-
nawcy: …………………………………… 

3. Zmiana numeru konta wymaga pisemnej informacji.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty jej otrzy-

mania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca będzie wystawiał faktury na następujące dane:

1) „NABYWCA: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP:
851-030-94-10”,

2) „PŁATNIK:  Centrum  Opieki  nad  Dzieckiem  im.  Konstantego  Maciejewicza,  ul.
Wszystkich Świętych 66 a w Szczecinie”.

6. Faktury należy przesyłać na adres płatnika.

§ 5
1. Za  nienależytą  realizację  zamówienia  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary

umowne.
2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 7, Wykonawca

zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia jednostkowego za każdą go-
dzinę opóźnienia.

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 4, Wykonawca za-
płaci karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia jednostkowego za każdą godzi-
nę opóźnienia.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości, o któ-
rej mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn
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leżących po stronie Wykonawcy.
5. W przypadku  poniesienia  szkody przewyższającej  karę  umowną,  Zamawiający za-

strzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 6
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady jakościowe i ilościowe do-

starczonego towaru.
2. Po dokonaniu kontroli ilości oraz jakości dostarczanego towaru nastąpi jego przyjęcie.

Z każdego przyjęcia towaru Zamawiający sporządzi protokół będący podstawą do wysta-
wienia faktury, o której mowa w § 4 ust. 1.

3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji (telefonicznie lub e-mailem) w przy-
padku ujawnienia przy odbiorze dostawy braków ilościowych lub wad jakościowych do-
starczonego towaru.

4. W przypadku nieodpowiedniej jakości lub stwierdzenia braków ilościowych dostar-
czonego towaru Wykonawca, wg wyboru Zamawiającego, zobowiązany będzie do do-
starczenia towaru w odpowiedniej jakości lub ilości w przeciągu maksymalnie 24 godzi-
ny od momentu przekazania informacji o wadzie lub do pomniejszenia należnego wyna-
grodzenia proporcjonalnie do stwierdzonych nieprawidłowości.

5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4, Zamawiający uprawniony będzie także do za-
kupu zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym
paragrafie także w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.

§ 7
1. Zmawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu do-

datkowego w przypadku co najmniej trzykrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru

w sposób nienależyty.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umo-
wy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie siedmiu dni od powzięcia wiado-
mości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za
dostawy wykonane do momentu odstąpienia od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasad-
nienie. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
okoliczności uzasadniającej wykonanie prawa odstąpienia.

§ 8
1. Adresy stron, podane w komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń. Oświad-

czenie pisemne uważa się za złożone stronie, jeżeli zostanie wysłane na jej adres listem
poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, choćby adresat nie był obecny, z in-
nych powodów nie odebrał listu lub odmówił jego odbioru.

2. Strony mają obowiązek powiadomić się wzajemnie o każdej zmianie adresów pod rygo-
rem uznania, iż dostarczenie korespondencji na adresy określone w komparycji umowy
uznaje się za skuteczne.

3. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia
oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.  W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji
danych oznacza, że Wykonawca/Zamawiający otrzymał korespondencję w momencie jej
przekazania, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Strony nie
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ponoszą odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń służących do porozumiewa-
nia się na odległość.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisem-

nej w postaci aneksu.
2. W przypadków powstania sporów na tle stosowania postanowień niniejszej umowy, stro-

ny poddają ich rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu w Szczecinie.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze-

śnia 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764) i podlega udo-
stępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ww. usta-
wie.

§ 10
Integralną część umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ………………. r.
2) Zapytanie ofertowe. 

§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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