Projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr …………………
zawarta w Szczecinie w dniu ……………………. roku pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Szczecinie, 71-682 Szczecin, ul. Golisza 10B,
NIP 851-24-92-281, reprezentowanym przez:
Cezarego Tkaczyka – Dyrektora
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
Nazwa Wykonawcy…………………..…………..………………..…………………………………….
Adres
……………………………………………………………………………………………………
NIP ………………, REGON …………………….
zwaną w dalszej części Wykonawcą
Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość
zamówienia nie przekraczającą kwoty 130 000 zł.
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa damskich i męskich kurtek zimowych w kolorze …………………..,
o poniższej charakterystyce:
a) kurtka zimowa damska – ………………………..
b) kurtka zimowa męska - ………………………………….
c) Logo WORD .......................................................................
d) Łączna ilość – 32 szt. :
 Kurtki damskie – 4 szt. w tym w rozmiarze …………………………
 Kurtki męskie – 28 szt. w tym w rozmiarze …………………………..
§ 2.
Termin i miejsce wykonania umowy
1. Przedmiot umowy Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy do siedziby Zamawiającego w Szczecinie
przy ul. Golisza 10B., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym
2. Strony ustalają termin realizacji umowy do ………………………..
3. Przez datę realizacji Strony rozumieją dzień odebrania bez uwag przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru.
§ 3.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością, wykorzystując w tym
celu wszystkie posiadane umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne i
organizacyjne konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca dokona
wymiany własnym staraniem i na własny koszt, w terminie do 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia wad przez
Zamawiającego e-mailem ……………………….
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad jakościowych lub braków ilościowych w stosunku do liczby
podanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt w ciągu 14 dni roboczych
wymienić kurtki na wolne od wad a w terminie 7 dni roboczych uzupełnić dostawę o brakujące ilości,
stosując się do pisemnych uwag Zamawiającego naniesionych na protokole odbioru. Nie wyklucza to
późniejszego wniesienia reklamacji przez Zamawiającego, w okresie trwania gwarancji, określonej w § 5
umowy.
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§ 4.
Wynagrodzenie i sposób płatności
Całkowita wartość umowy zostaje określona na kwotę ………………… zł brutto (słownie złotych brutto:
……………. złotych) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze, w tym:
a) Kurtki damskie: ……………….. zł brutto
b) Kurtki męskie: ………………. zł brutto
c) Wykonanie logo: ………………. zł brutto
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Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni
licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktur VAT.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag przez Zamawiającego protokół odbioru
przedmiotu umowy.
Za datę zapłaty uznaje się dzień udzielenia bankowi Zamawiającego dyspozycji wykonania przelewu na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty wynikające z realizacji umowy, w
tym także koszty transportu i rozładunku ubiorów i wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy
wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.
§ 5.
Gwarancja jakości
Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 (słownie: dwanaście) miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony
przedmiot umowy na warunkach Kodeksu cywilnego.
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z
rękojmi czy gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu
przepisu art. 577 kodeksu cywilnego.
Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w stosunku do kurtek od dnia następnego po dniu podpisania przez
Strony końcowego protokołu odbioru.
Zgłoszenie reklamacji następuje drogą elektroniczną …………………………. , Wykonawca odwrotnie
potwierdza wpłynięcie reklamacji.
Zamawiający zwraca na koszt Wykonawcy kurtki będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany ich na
wolne od wad. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt kurtki wolne od wad w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Zamawiającego.
§ 6.
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
Zamawiający zapłaci karę umowną za powstałą z winy ZAMAWIAJĄCEGO zwłokę w zapłacie za
przedmiot umowy w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca za odstąpienie od umowy zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny całkowitej brutto
określonej w § 4
Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,2% ceny całkowitej brutto określonej w § 4 za każdy dzień zwłoki.
Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do terminu wskazanego w § 3 umowy
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny całkowitej brutto określonej w § 4 za każdy
dzień zwłoki.
Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 7.
Porozumiewanie się Stron
1. Do bieżącej współpracy z Wykonawca wyznacza się ………………………..
2. Wykonawca wyznacza do bieżącej współpracy ……………………….
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§ 8.
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których strony nie znajdują polubownego
rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9.
Zmiany lub uzupełnienia
Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy uzgodnionego i podpisanego przez
Strony aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10.
Forma umowy
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

