
               
             
            
            

UMOWA (wzór) 
 

 

Zawarta w dniu …………………….............. r. w Krakowie pomiędzy 
INSTYTUTEM ROZWOJU MIAST I REGIONÓW 
03-728 Warszawa, ul. Targowa 45 
adres korespondencyjny: 30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2 
KRS 0000145913, NIP 677-22-01-345, REGON 356582934, 
zwanym w umowie „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
Wojciecha Jarczewskiego – Dyrektora Instytutu 
a  
............................................................. z siedzibą w ............................................, wpisaną do 
……………………………………. pod numerem: .........................  zwanym w umowie „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………. 
 
 wyłonionym w ramach postępowania w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na 
zadanie pn.: „Dostawa materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do 
Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie 2021” (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn.zm.)      

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa w okresie od dnia 11.01.2021 r. do dnia 
31.12.2021 r. materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do 
Instytutu Rozwoju Miast i Regionów do siedziby w Krakowie, zwanych dalej materiałami, o 
parametrach, rodzaju, ilości i cenach zgodnych załącznikiem do  zaproszenia do złożenia 
propozycji cenowej („Szacowane ilości do propozycji cenowej”) stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany ilości i rodzaju dostarczonych 
materiałów w stosunku do załącznika wymienionego w ust.1  stosownie do jego potrzeb.  
3. Materiały dostarczane będą przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami 
częściowymi składanymi przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.  
4. Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 3, mogą być składane przez Zamawiającego 
faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście, na dane 
teleadresowe określone w § 10 ust. 2 niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 
1. Cena łączna za dostawy materiałów w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy 
została szacunkowo ustalona na kwotę ………………… zł brutto (słownie: ……………………..zł 
brutto). 
2. Cena za dostawy materiałów może ulec zmianie w przypadku zmiany przez Zamawiającego 
ilości i asortymentu oraz ustawowej zmiany stawki VAT. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały określone w zamówieniu, o którym mowa 
w § 1, do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień w sposób ciągły w okresie realizacji 
umowy w dni robocze w godz.8-16 z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia przy czym: 

• zamówienie zwykłe – dostawa w następnym dniu roboczym, 



               
             
            
            

• zamówienie pilne złożone do godz. 14:00 – dostawa w tym samym dniu do godz.16:00, 

• zamówienie pilne złożone w godz. 14:00 – 16:00 – dostawa do godz.10:00 w następnym 
dniu roboczym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały określone w zamówieniu na własny koszt i 
ryzyko, w godzinach pracy Zamawiającego, w terminie uzgodnionym telefonicznie z 
wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego. 
3. Każdorazowo pracownik Zamawiającego, po weryfikacji ilościowej, potwierdza na odwrocie 
faktury odbiór dostarczonych materiałów. Potwierdzenie, o którym mowa w zd. 1 nie stanowi 
potwierdzenia braku występowania wad w dostarczonych Materiałach eksploatacyjnych. 
4. Dostarczane materiały muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację 
(ilość, rodzaj, parametry techniczne) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi 
zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy), a także w sposób 
chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych. 
5. Dostarczane materiały muszą obejmować minimum 12-miesięczny termin przydatności, 
liczony od daty doręczenia Zamawiającemu dostawy częściowej. 
6. Dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości, wolne od wad 
fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz zalecane do stosowania przez producenta 
sprzętu. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczania regenerowanych materiałów. 
8. W przypadku dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów wymagana jest 
dostawa oryginalnych tuszów i tonerów producentów urządzeń. 
9. W przypadku takiego działania dostarczonych materiałów, które spowoduje uszkodzenie 
urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się dokonać w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń na własny koszt, a także ponieść 
wszelkie koszty związane z transportem uszkodzonych urządzeń. W przypadku gdy Wykonawca 
nie dokona naprawy lub wymiany w terminie, o którym mowa w zd. 1, Zamawiający będzie 
uprawniony do dokonania naprawy lub zakupu urządzenia na koszt Wykonawcy.   
 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia materiałów dostarczonych zgodnie z 
zamówieniem, w terminie 3 dni od ich dostarczenia. 
2. Sprawdzeniu, o którym mowa w ust. 1 podlega zgodność ilości oraz rodzaju dostarczonych 
materiałów w stosunku do zamówienia oraz rodzaju i jakości towaru w stosunku do treści 
załącznika wymienionego w ust.1 § 1. 
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego braków, wad lub innych nieprawidłowości 
dostarczonych Materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną 
reklamację w terminie 5 dni, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1. 
4. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację i udzielić Zamawiającemu pisemnej 
odpowiedzi czy reklamacje uznaje, w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji, brak 
odpowiedzi w wyznaczonym terminie poczytuje się za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. W 
razie uznania reklamacji Wykonawca jest zobowiązany podać sposób jej załatwienia. 
5. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji również w każdym czasie obowiązywania 
niniejszej umowy, w przypadku wykrycia braków, wad lub innych nieprawidłowości 
dostarczonych materiałów podczas ich eksploatacji, o czym Zamawiający zawiadomi 
niezwłocznie Wykonawcę. Zapisy ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
6. Ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za wykonanie umowy jest ………………….. 
…………………………………, zaś ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie umowy jest 
……………………………………………..…. 

§ 5 



               
             
            
            

1. Zamówienia częściowe będą rozliczane zgodnie z załącznikiem do  zaproszenia do złożenia 
propozycji cenowej („Szacowane ilości do propozycji cenowej”) stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zamówione przez niego i 
dostarczone przez Wykonawcę materiały w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

 
§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 11.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. 
 
 

§ 7 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w 
przypadku: 

1) dwukrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostarczania materiałów, 
o którym mowa w § 3 ust. 1, 
2) zgłoszenia dwóch reklamacji, o których mowa w § 4 ust. 3 lub 5; 

oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy. 
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, przez pisemne oświadczenie doręczone drugiej Stronie.  
3. Doręczenie o którym mowa w ust. 2 następuje poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie 
Strony lub przesłanie go do siedziby Strony listem poleconym.  
4. Adresy Stron do korespondencji określone są w § 10 niniejszej umowy.  
5. Za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień następujący po dniu 
doręczenia oświadczenia do siedziby Strony.  

 
 

§ 8 
W przypadku nieterminowej dostawy materiałów Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 1 % ceny brutto za materiały określone w 
zamówieniu częściowym, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający 
uprawniony jest do potrącenia kary umownej z ceny przysługującej Wykonawcy. Jeżeli szkoda 
będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego przekraczającego karę umowną. 
 

§ 9 
1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 7 ust. 1 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny łącznej brutto określonej w § 2 ust. 1. 
2. W przypadku nieprawidłowego wykonania dostawy częściowej Zamawiający  obciąży 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 % ceny brutto za materiały określone w zamówieniu 
częściowym, którego dotyczy nieprawidłowe wykonanie. 
3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kary umownej z ceny przysługującej 
Wykonawcy. 
4. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego przekraczającego karę umowną. 
 

§ 10 
1. Korespondencja w formie pisemnej wynikająca z realizacji niniejszej umowy winna być 
doręczana na adres:  



               
             
            
            

1) do Zamawiającego: Instytut Rozwoju Miast i Regionów  30-015 Kraków, ul.Cieszyńska 2 
2) do Wykonawcy: …………………………………………………………. 

2. Dane teleadresowe Wykonawcy do obsługi zamówień oraz reklamacji: 
1) adres: ………………………………………………………………………………………………….. 
2) telefon: …………………………………………………………………………………………………… 
3) faks: ……………………………………………………………………………………………………….. 
4) adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

3. Zmiana adresu do korespondencji każdej ze stron lub danych teleadresowych wymaga 
pisemnego poinformowania drugiej strony, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. 

 
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności, z za wyjątkiem sytuacji określonej w §10 ust. 3. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
3. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 12 
Integralną częścią składową umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 
 
 

WYKONAWCA :                                                                          ZAMAWIAJĄCY: 
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