
r Załącznik nr 3

UMOWA
c ,

W dniu ..... "."."." .... " r. w Krzykosach pomiędzy Gminą Krzykosy, ul. GłównaB? 63-024
Krzykosy, NIP 786-16-80-454 zwany w dalszej części umowy "Kupującym" i reprezentowany
przez:
Wójta Gminy Krzykosy - inż. Andrzeja Janickiego
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Kulka
a

zwanym dalej
sprzedawcą w imieniu którego działają:

Zawarta została umowa następującej treści:

§1.

1. Na podstawie złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o
wartości szacunkowej do 12000 euro

1) Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać, a Kupujący odebrać w czasie trwania umowy
materiały biurowe według cen podanych w załączniku nr 1 do rozeznania

cenowego,stanowiącego integralną część oferty,
2, Podane w załączniku nr 1 do rozeznania cenowego ilości odzwierciedlają średnie roczne

zapotrzebowanie Kupującego na materiały biurowe,
W przypadku odchyleń na plus bądź na minus Kupujący nie poniesie skutków prawnych i
finansowych,

§ 2.

Sprzedawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy zagwarantować ciągłość dostaw
materiałów biurowych w ilościach określonych przez zamawiającego i wg asortymentu
określonego w załączniku do rozeznania cenowego,

Dostawy będą odbywały się sukcesywnie, transportem Sprzedawcy, każdorazowo po
uprzednim uzgodnieniu z Kupującym terminu, ilości oraz asortymentu dostarczanych
materiałów biurowych.

Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji dostawy co najmniej 2 razy w miesiącu.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

l.Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 20%
wartości brutto niezrealizowanej dostawy w przypadku odstąpienia od umowy z
powodów, za które odpowiada Sprzdawca.

2,Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy kary umowne w wysokości 20% ostatniej
zrealizowanej dostawy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Kupujący ..,

W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości, co do ilości, terminowości
dostaw oraz jakości deklarowanej przez Sprzedwcę w stosunku do stanu faktycznego - po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego - Kupujący może ten fakt uznać za naruszenie
postanowień niniejszej umowy i może on stanowić podstawę do jej rozwiązania w drodze <)~.
jednostronnego oświadczenia.



Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

W ramach umowy kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji u Sprzedawcy zakupu
materiałów biurowych nie wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. 1 w llośclachnle przekraczających
20% wartości zamówienia podstawowego.

§ 3.

1. Ceny materiałów biurowych określone w § 1 ust. 1 pkt. 1 umowy są cenami umownymi,
wyrażonymi w PLN z podatkiem VAT.

2. Ceny uwzględniają poniesione przez dostawcę koszty związane z dostarczeniem
materiałów biurowych do siedziby Kupującego.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w dniu sprzedaży oraz do
używania nazewnictwa i specyfikacji cen na tych fakturach zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1
umowy. Faktury powinny być wystawione na : Gmina Krzykosy ul. Główna 37 63-024
Krzykosy NIP 786-16-80-454

4. Za dostarczone artykuły biurowe Kupujący będzie płacił po każdorazowej dostawie w
terminie do 14 dni od otrzymanie faktury, przelewem na rachunek Sprzedawcy.

5. W przypadku opóźnienia zapłaty faktury Sprzedawca może obciążyć Kupującego
ustawowymi odsetkami.

§ 4.

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych przez siebie materiałów
biurowych.

§ S.
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2. Umowa ulegnie jednak wcześniejszemu rozwiązaniu wraz z osiągnięciem dostawy o
wartości przekraczającej 12 000 euro wg kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ogłaszanego
przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 6.

Zmiana warunków umowy, może nastąpić jedynie w formie pisemnej - pod rygorem _]mi
nieważności. - I \1j



---------- ------ --- - ---

§ 7.

Ewentualne spory wynikłe w okresie realizacji umowy, strony będą rozstrzygać \Iy
drodze mediacji, zaś w przypadku niemożności ich polubownego zakończenia organem od
rozstrzygania sporu będzie właściwy dla siedziby Kupującego Sąd.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego

§ 9.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

§ 10.

Integralną częścią umowy jest oferta Sprzedawcy z załącznikami.

/ Sprzedawca / / Kupujący /


