
Wzór umowy  

 

 

 

Umowa nr …………………. 

 

zawarta w dniu …………………. 2015 r. w Szczecinie, pomiędzy : 

 

Muzeum Narodowym w Szczecinie – „Zamawiający” 

ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin,   

 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………. 

 

 

a  

 

…………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego konkursu ofert, 

w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów biurowych objętych umową dla 

potrzeb Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa załącznik: Przedmiot Zamówienia 

oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.  

3. Dostawy realizowane będą 2 razy w miesiącu we wskazane przez Zamawiającego miejsca na 

terenie miasta Szczecina na jednostkowe zlecenie Zamawiającego przekazane (według wyboru 

Zamawiającego) w formie telefonicznej, pisemnej lub za pośrednictwem faksu 

(numer…………………………) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(adres…………………….......). 

 

Dostawy realizowane będą do następujących obiektów na terenie Miasta Szczecina:  

• ul. Staromłyńska 1, 

• ul. Staromłyńska 27, 

• ul. Wały Chrobrego 3  

• ul. Ks. Mściwoja II 8, 

• pl. Solidarności 1 



 

4. W jednostkowym zleceniu określa się w szczególności: 

1) Termin wykonania dostawy (stosowane terminy nie będą krótsze niż 5 dni od daty 

przekazania zamówienia Wykonawcy), 

2) Poszczególne rodzaje materiałów biurowych, papieru itp. (w tym: ilość sztuk, rodzaje 

itp.), 

3) Miejsce realizacji dostawy. 

5. W terminie ustalonym w jednostkowym zleceniu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć (wraz z 

wniesieniem do III piętra) materiały biurowe  w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych materiałach Zamawiający przerwie czynność 

odbioru, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 

w możliwe najkrótszym terminie jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

7. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego w terminie późniejszym wad w dostarczonych 

materiałach, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w trybie natychmiastowym zgodnie 

z wytycznymi Zamawiającego jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

8. O wszelkich zmianach danych określonych w ust. 3, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

pisemnie Zamawiającego. Zaniechanie powyższego obowiązku implikuje skuteczność 

zamówienia złożonego z wykorzystaniem dotychczasowych danych.  

 

§ 2 

 

1. Wartość umowy zostaje określona na 50.000 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100) i obejmuje wszystkie materiały oraz czynności związane z wykonywaniem 

umowy (w tym dostawę, wniesienie). 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe zaproponowane 

w ofercie Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację jednostkowego zlecenia zostanie ustalone w ten 

sposób, że ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy zostaną pomnożone przez ilość 

zamówionych i dostarczonych materiałów. 

4. Strony dopuszczają możliwość zamówienia przez Zamawiającego zarówno mniejszej jak i 

większej ilości poszczególnych pozycji z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 

5. Zwiększenie lub zmniejszenie przez Zamawiającego zamówienia zgodnie z ust. 4, może nastąpić 

w takich granicach by całkowita wartość wynagrodzenia nie przekroczyła kwoty wskazanej w 

ust. 1. 

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości kwoty 

wartości umowy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy w okresie obowiązywania 

umowy. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę po 

wykonaniu każdego jednostkowego zlecenia złożonego przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie mu przekazane przelewem na rachunek bankowy 

przez niego wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury częściowej VAT wraz z protokolarnym potwierdzeniem  przez 

Zamawiającego odbioru danej części przedmiotu zamówienia, potwierdzającym prawidłową 

realizację jednostkowego zlecenia. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznają dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

 

§ 4 



 

1. W przypadku opóźnienia terminu dostawy lub terminu do usunięcia wad stwierdzonych w 

trakcie czynności odbioru jak i w późniejszym terminie po dostarczeniu materiałów, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki , 

począwszy od dnia następnego po upływie terminów określonych w § 1 ust. 5 i 6 w wysokości 2 

% wartości jednostkowego zlecenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. W przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu wad, stwierdzonych w trakcie czynności 

odbioru jak i w późniejszym czasie po dostarczeniu materiałów, powyżej 10 dni od terminów 

określonych w § 1 ust. 5 i 6 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od niewykonanej części umowy.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu o którym mowa w ust. 2 może być złożone w okresie 14 dni, od 

zaistnienia uprawnienia do jego złożenia. W przypadku odstąpienia Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto tej części umowy, od której 

odstąpiono.  

4. W sytuacjach określonych w ust. 3, kary umownej za zwłokę, o której mowa w ust. 1, nie 

nalicza się. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 5 

 

1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej umowy jest Pani Iwona Zając  tel. 91 43 15 245 ( 797 705 245), fax. 91 43 15 204   lub 

inna osoba wskazana przez Zamawiającego.  

2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej umowy są: 

1) ........................................................................................................ 

2) ........................................................................................................ 

3. Powyższe przepisy nie uchybiają skuteczności zamówienie złożonego w sposób określony w § 1 

niniejszej umowy. 

 

 

§ 6 

 

1. Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej umowy w sposób zmierzający 

do zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi. 

2. Spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim 

na drodze polubownej. Przed wniesieniem powództwa, każda ze Stron obowiązana jest co 

najmniej wezwać listem poleconym drugą Stronę do próby ugodowej. 

3. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu na drodze polubownej sprawy sporne rozpoznawane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 7 

 



1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony od ……………..… do ……………. r. 

2. Wcześniejsze zakończenie realizacji umowy nastąpi w sytuacji wyczerpania środków 

wskazanych w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o 

zakończeniu realizacji umowy ze względu na wyczerpanie materiałów biurowych 

przeznaczonych na jej wykonanie. 

 

§ 8 

 

1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  tekst jedn..:Dz. U z2013, poz. 907– dalej 

„PZP”)) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U , Nr 16, poz. 93 ze 
zm.) 

4. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2) Przedmiot zamówienia 

3) Porównanie ofert 

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

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

………………………………………… 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


