
Załącznik nr 3 

UMOWA nr WAD.2601.358.2018 

z dnia ….. 2018 r. (projekt) 

 

Zawarta pomiędzy: 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (zwanym 

w dalszej części umowy WIORIN), ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, 

nr NIP 897 16 70 405, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym 

przez: 

Pana Zbigniewa Michalewskiego – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Roślin  i Nasiennictwa 

a  

…………………………………………...….. zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą, 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….. 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Dostawcy w trybie podstawowym 

zgodnie z zasadami określonymi w  „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, 

których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” 

z dnia 29.12.2017 r., została zawarta umowa (o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro 

netto) następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na dostawa 

literatury branżowej dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu 

zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

2. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17 wraz 

z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia.  

3. Z chwilą wydania towaru stanowi on własność Zamawiającego. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Dostawa o której mowa w § 1, zostanie  zrealizowana w  terminie do 29 listopada 

2018r. (włącznie).  

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy przedmiotowego zamówienia zobowiązany 

jest do uzgodnienia terminu dokonania dostawy (nie przekraczającego terminu 

określonego w ust. 1 w celu potwierdzenia możliwości odbioru sprzętu przez 

Zamawiającego.  

 

§ 3 

Wartość umowy 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje zapłata w kwocie: 

 ….….. zł brutto (słownie: …………),   w tym podatek VAT: …… zł 

(słownie: …………….) ustalona na podstawie cen jednostkowych netto formularza 

ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy . 
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2. Zapłata, o której mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty wykonania dostawy 

(w tym koszty transportu) wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia. 

3. Zapłata będzie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionego przez 

Wykonawcę dokumentu obciążeniowego. 

4. Podstawą obliczenia wartości dostawy będzie cena jednostkowa podana w formularzu 

ofertowym Wykonawcy, na podstawie którego została wybrana w wyniku 

rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.   

5. Zapłata będzie płatna na konto Wykonawcy wskazane w dokumencie obciążeniowym 

w terminie 14 dni. Za datę zapłaty strony będą uważały datę przekazania przez 

Zamawiającego polecenia płatności do banku. 

 

§ 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: 

a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne  

w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust 1,  

w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca.  

b) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne  

w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1  

w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający. 

c) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy 

dzień zwłoki w zapłacie faktury. 

2. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 5 dni od wezwania. 

3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym 

w przypadku, gdy: 

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

a w szczególności, gdy dostarcza towar niezgodny z umową . 

b) Po stronie Wykonawcy zaszły takie okoliczności, które uprawdopodabniają 

niemożność realizacji przez niego umowy (upadłość, likwidacja, ogłoszenie 

niewypłacalności Wykonawcy). 

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.  

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

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

Przedstawiciele stron 

1. Ze strony Zamawiającego jako osoba upoważniona do  kontaktów z Wykonawcą jest: 
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……………………………………, tel. ……………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy jako osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym jest: 

……………………………………, tel. ……………………….. 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli,  

nie jest wymagana forma aneksu lecz pisemne zawiadomienie obu stron. 

 

§ 6 

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 z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 

3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego. 

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

dla Zamawiającego. 

5. Załącznikami stanowiącym integralną część umowy jest szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia (Załącznik nr 1) i kopia formularza oferty (Załącznik nr 2). 

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. 

8. Wszelkie zawiadomienia w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy będą miały 

formę pisemną i będą doręczane osobiście lub listownie na adresy podane w części 

wstępnej umowy. Dopuszcza się przekazanie faksem lub e-mailem przy 

równoczesnym przesłaniu oryginału listownie lub osobiście. 

 

 

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

WYKONAWCA 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY 


