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                 (projekt)                                       Załącznik nr 2 

UMOWA nr WAD.2601.340.2020 

z dnia          .2020 r. 

Zawarta pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, 

ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, NIP 897-16-70-405, zwanym dalej Zamawiającym 

Zamawiającego reprezentuje: 

P. Zbigniew Michalewski – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

 

a firmą: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawcę reprezentuje: 

P. …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z „Regulaminem 

postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 29 grudnia 2017 r. 

(http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.1

2.2017.pdf) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1.Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie w postaci 

sprzedaży oraz sukcesywnego dostarczenia materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz 

artykułów higienicznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

we Wrocławiu. 

2. Ilości, asortyment dostaw oraz gwarantowana cena określona jest w formularzu oferty  

i specyfikacji cenowej, które stanowią Załączniki nr 1A i 1B do umowy. Rzeczywista ilość 

oraz asortyment dostaw może ulec nieznacznej zmianie w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego (zmiany te nie uprawniają Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych). Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia Wykonawcy 

zamówień dodatkowych, których cena będzie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego, 

(zwiększona ilość lub/i innych materiałów niż wymienione) w wysokości do 10 % 

zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, 

 o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem 

ekonomicznym. 

3. Termin przydatności do użycia dostarczanego asortymentu musi wynosić minimum 6 

miesięcy (o ile został on określony) od daty dostawy danej partii do siedziby 

Zamawiającego. 

4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 będzie dostarczany do wskazanych siedzib 

Zamawiającego, tj.: WIORiN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław  

i alternatywnie zgodnie ze złożoną ofertą do: 

 Oddział w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 34, 58-200 Dzierżoniów, 

 Oddział w Legnicy, ul. Skarbka 3, 59-220 Legnica,  

http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf
http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf
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 Oddział w Lwówku Śląskim, ul. Zwycięzców 24, 59-600 Lwówek Śląski,  

wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, każdorazowo na zamówienie składane 

na zasadach równorzędności w formie pisemnej lub (skan) emailem. 

5. Strony ustalają, że termin przyjęcia zamówienia do realizacji jest to czas:  

a) przyjęcia e-maila (wysłanego na adres Wykonawcy podany w § 6 ust. 2) przez 

serwer pocztowy Wykonawcy. 

§ 2.Termin 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony: od 01.01.2021 r. do 31 grudnia 2021 

r. 

2. Dostawy o których mowa w § 1 ust. 1, 2 będą realizowane w ciągu siedmiu dni 

kalendarzowych od otrzymania zamówienia. 

 

§ 3.Cena umowy 

 

1. Szacunkowa wartość umowy wynosi: 

....................................................................................................................................zł brutto 

(słownie:……………………………………………………………………….…….………), 

w tym podatek VAT w wysokości  ……………. zł  (słownie: ……………………………..). 

Wartość umowy ustalono na podstawie formularza ofertowego wraz ze specyfikacją 

cenową, które stanowią Załączniki nr 1A i 1B do niniejszej umowy. 

2. Szacunkowa wartość umowy, o której mowa w ust. 1, uwzględnia koszty załadunku, 

transportu oraz rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego 

miejsc. 

3. Należność za poszczególne dostawy będzie płatna na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę. 

4. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny jednostkowe netto podane  

w specyfikacji cenowej formularza ofertowego Wykonawcy. 

5. Należność za poszczególne dostawy będzie płatna na konto Wykonawcy wskazane  

na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty Strony będą uważały datę przekazania przez 

Zamawiającego polecenia do banku. 

6. Zapłata nastąpi za dostawy rzeczywiście wykonane, w ilościach i o parametrach 

wskazanych w podpisanej fakturze. 

 

§ 4. Kary umowne i odstąpienie od umowy 

 

1. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych i kar 

umownych w niżej określonych sytuacjach i wysokościach: 

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary : 

a) 10 % wartości brutto zamówienia, w przypadku zwłoki w realizacji dostawy - 

ponad 7 dni kalendarzowych od przyjęcia zamówienia,  

b) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust 1, w razie 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca (§ 4 ust. 2 b, c),  
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2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary: 

a) odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie poszczególnych faktur. 

Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni od wezwania, albo zostanie 

potrącona z zapłaty należnej Wykonawcy. 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym                   

 w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca jest w zwłoce w realizacji umowy lub dostawy ponad 14 dni 

kalendarzowych od przyjęcia zamówienia i potwierdzenia realizacji, 

b) Wykonawca jest w zwłoce w realizacji reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi 

ponad 14 dni kalendarzowych, 

c) Wykonawca narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy,  

a w szczególności, gdy dostarczony towar jest niezgodny z umową, dostarczonym 

próbnikiem. 

d) Po stronie Wykonawcy zaszły takie okoliczności, które uprawdopodabniają 

niemożność realizacji przez niego umowy (upadłość, likwidacja, ogłoszenie 

niewypłacalności Wykonawcy). 

3. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym                      

w przypadku, gdy: 

a) Zamawiający jest w zwłoce w odbiorze przedmiotu umowy ponad 14 dni, 

b) Zamawiający nie dokonał płatności za minimum dwie kolejne dostawy. 

4. 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. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 5. Gwarancja i rękojmia 

 

1. Jakość przedmiotu umowy, warunki jego eksploatacji oraz oznaczenia będą zgodne  

z obowiązującymi przepisami.  

2. Termin przydatności do użycia dostarczanego asortymentu musi wynosić minimum 6 

miesięcy (o ile został on określony) od daty dostawy danej partii do siedziby 

Zamawiającego. 

3. Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji strony ustalają na 3 dni robocze,  

a z tytułu rękojmi na 7 dni roboczych. 

 

§ 6. Przedstawiciele Stron 

 

1. Ze strony Zamawiającego jako osoba upoważniona do składania zamówień jest: 

P. Ewa Rozbrojová Zaremba, tel. (71) 371-84-35, wew. 31 

P. Mieczysław Dynaka, tel. 604-975-668, (71) 371-84-35, wew. 39 

2. Ze strony Wykonawcy jako osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym jest: 
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P. …………………………………………., tel. ………………………………………….., 

e-mail: ………………………..……Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany 

upoważnionych przedstawicieli,  nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne 

zawiadomienie obu Stron. 

 

§ 7. Ustalenia końcowe 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  

   podpisanej przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego. 

4. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem, będzie sąd powszechny  

dla Zamawiającego. 

5. Załącznikiem nr 1- stanowiącym integralną część umowy są Załączniki nr 1A i 1B, czyli 

formularz ofertowy Wykonawcy wraz ze specyfikacją cenową. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.  

7. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby 

trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1A i 1B– formularz ofertowy wraz ze specyfikacją cenową (kopia) 

 

 

 

 

 

................................................................... 

WYKONAWCA 

................................................................... 

ZAMAWIAJĄCY 

 


