
   

L.Dz./K-dzpz/6480/2021                   Załącznik nr 3 

UMOWA NR …../2022 - WZÓR 

zawarta w dniu …………………… roku w Tarnowie pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8,  

NIP:873-26-79-395, REGON:851634303,   

reprezentowaną przez: 

- dr hab. Małgorzata Kołpę – Rektora PWSZ w Tarnowie 

- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

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

reprezentowaną przez: 

……............................................................................................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów biurowych / teczek i pudeł bezkwasowych dla 

PWSZ w Tarnowie. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy materiałów stanowi oferta 

Wykonawcy stanowiąca załącznik do umowy.  

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w §4 ust. 1 umowy, w zależności, która 

z przesłanek nastąpi wcześniej. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że umowa realizowana będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb 

Zamawiającego. Każda dostawa częściowa poprzedzona będzie zamówieniem złożonym 

telefonicznie lub emailem. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie częściowe w terminie nie 

później niż do …… dni roboczych od daty jego złożenia przez Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godzinach między 7.00 a 15.00. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupu poszczególnych materiałów 

określonych w załączniku do niniejszej umowy. W przypadku takich zmian obowiązują ceny 

jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy, a całkowita wartość zamówienia nie może 

przekroczyć ceny określonej w §4 umowy. Wykonawcy nie przysługują roszczenia 

o realizację dostawy materiałów biurowych w ilości określonej w ofercie Wykonawcy, 

jeżeli potrzeby Zamawiającego będą mniejsze. 



   

5. W przypadku konieczności zakupu przez Zamawiającego materiałów biurowych 

niewymienionych w formularzu oferty, podstawą rozliczeń będą ceny wynegocjowane 

z Wykonawcą. 

6. W przypadku wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku określonego materiału 

biurowego spowodowanego czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, Zamawiający 

dopuści możliwość, w uzgodnieniu z nim, zastąpienie przedmiotowego artykułu innym, o 

takich samych parametrach i cechach fizycznych nie gorszych od materiału wycofanego 

lub niedostępnego, przy zachowaniu ceny jednostkowej podanej w ofercie Wykonawcy 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.  

7. Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych 

i oryginalnie zapakowanych artykułów biurowych pochodzących z oficjalnego kanału 

dystrybucji na rynku polskim. 

8. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, w przypadku: 

a) niespełnienia przez oferowane dostawy wymagań, o których mowa w § 3 ust. 7, 

b) stwierdzenia rozbieżności ilościowych i jakościowych pomiędzy zamawianym 

a dostarczonym przedmiotem zamówienia, 

c) uszkodzeń lub wad uniemożliwiających użycie materiału biurowego. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z §1 umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy cenę w wysokości do …………. zł (słownie: ………….. złotych) brutto. 

2. Zapłata należności następować będzie w drodze polecenia przelewu na konto bankowe 

Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po każdej dostawie. 

3. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9.04.2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz.U z 2020 r. poz. 1666) Zamawiający jest obowiązany do odbierania od 

Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem 

platformy. Zamawiający nie jest zobowiązany do odbierania za pośrednictwem platformy 

innego rodzaju dokumentów. 

 

§ 5 

1. W razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy Wykonawca płaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 1% ceny umownej określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy stwierdzony przypadek. 

2. Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w razie: 

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które Zamawiający 

nie odpowiada - 10% ceny umownej (§4 ust. 1 umowy), 

b) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% ceny umownej (§4 ust. 1 umowy). 

c) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wartości brutto 

niedostarczonych materiałów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Naliczane kary zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 



   

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie.  

 

§ 6 

1. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych produktów będzie dokonywał 

przedstawiciel Zamawiającego w obecności obu stron. 

2. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości, 

widocznych uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym zabezpieczeniem. 

3. Transport i rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego 

pomieszczeń przedmiotu umowy wliczony jest w cenę i Wykonawca wykona te czynności 

przy użyciu własnych środków i ludzi. 

 

§ 7 

1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego upoważniony jest: ……………..……….. tel. …….…….., adres email:………………… 

2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy ze strony 

Wykonawcy upoważniony jest: ……………………….. tel. …….……….., adres email:……..…………… 

 

§ 8 

Wykonawca nie może zlecić osobie trzeciej wykonania niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10 

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

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


