
Załącznik nr 2

UMOWA nr ….../2022

(dot. dostawa  artykułów biurowych i / lub materiałów eksploatacyjnych do drukarek)

zawarta w dniu …............................. r. w Słupsku, pomiędzy:

Wojewódzkim  Ośrodkiem  Ruchu  Drogowego w  Słupsku,  z  siedzibą  przy  ul.  Mierosławskiego  10,

działającym na podstawie Zarządzenia nr 26/98 Wojewody Słupskiego z dnia 20 kwietnia 1998 roku 

w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, NIP: 839-25-19-119, Regon: 770944590,

reprezentowanym przez:

Piotra Tomaszewskiego – Dyrektora,

zwanym w dalszej części Zamawiającym,

a

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

z  siedzibą  …...................................................................................................................................................,

działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru  Sądowego................................................................

/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 

NIP: …................................., Regon: ….......................................,

reprezentowaną przez:

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

zwanym w dalszej części Wykonawcą.

W wyniku postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego przeprowadzonego w oparciu  o przepisy

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z

późn.  zmianami/  na  podstawie  art.  2  ust.  1  pkt  1  w  trybie  rozeznania  cenowego  /znak  postępowania:

BP/8/2022/ została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych i / lub materiałów eksploatacyjnych do

drukarek, określonych w załączniku nr 1 oraz 2 do niniejszej umowy, jak również innych artykułów biurowych

nieokreślonych w załączniku będących w sprzedaży Wykonawcy. 

Dostawy  realizowane  będą  sukcesywnie  w  trakcie  trwania  umowy  w  miarę  bieżących  potrzeb

Zamawiającego.

§ 2

Termin i warunki dostawy

1. Umowa realizowana będzie w terminie 12 miesięcy, tj. od dnia 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego według bieżącego zapotrzebowania

przedmiot  umowy  przede  wszystkim  określony  w  formularzu  cenowym  w  ilościach  zgłaszanych  przez

Zamawiającego.

3. Dostawa realizowana będzie przeciętnie jeden raz w tygodniu środkiem transportu / przesyłką Wykonawcy

na jego koszt do siedziby WORD Słupsk.
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4.  Zgłoszenie  zapotrzebowania  będzie  odbywać  się  pisemnie,  telefonicznie,  faksem  na  nr

…........................... lub pocztą elektroniczną na adres: ….................................... co najmniej na jeden dzień

przed planowaną dostawą.

5. Dostawa winna być zrealizowana w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

§ 3

Osoby odpowiedzialne i do kontaktów

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy i osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest dział

działalności pozaegzaminacyjnej: Pan Andrzej Trzaskoma, tel. 59 8482148, kom. 509810497, adres poczty

elektronicznej administracja@word.slupsk.pl. 

2.  Ze  strony  dostawcy  osobą  odpowiedzialną  za  realizację  umowy  i  osobą  do  kontaktów  jest

…......................................., adres poczty elektronicznej …...................................., tel. …........................ kom:

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

3. Osoby uprawnione upoważnione są do odbioru artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do

drukarek.

§ 4

Wartość zamówienia

1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 (artykuły biurowe) nie może być

większa  niż  wartość  netto  w  wysokości  ….............................  złotych  netto  (słownie:

…......................................),  plus  obowiązujący  podatek  VAT,  tj.  ….......................  zł  brutto  (słownie:

…........................................................................................................).

i / lub 

2.  Szacunkowa wartość przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 2 (materiały eksploatacyjne do

drukarek) nie może być większa niż wartość netto w wysokości ….......................... złotych netto (słownie:

….......................................................................) plus obowiązujący podatek VAT, tj. …................................. zł

brutto (słownie: …......................................................................). 

3. Ceny wydanych materiałów wyliczane będą według cen podanych w formularzu ofertowym – załącznik nr

1 oraz 2 do niniejszej umowy.

4. Ceny wszystkich artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych nie wymienionych w załącznikach nr

1 i nr 2 a zakupionych w firmie …...................... pomniejszane będą o stały rabat wynoszący …. % (słownie:

…...................................... procent).

5. Rozliczenie będzie następowało poprzez wystawienie faktury VAT z terminem płatności 21 dni od daty

wystawienia faktury.

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i upoważnia Wykonawcę

do wystawiania faktur VAT bez podpisu, zgodnie z niniejszą umową.

7.  Wykonawca  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  cen  jednostkowych  w  ofercie  w  przypadku  ich

drastycznego  wzrostu  w  ciągu  trwania  umowy,  po  uprzednim  wniosku  pisemnym.  Niniejsza  zmiana

wprowadzona będzie aneksem do umowy wraz z załącznikiem – nowymi cenami jednostkowymi.

§ 5

Warunki płatności

1. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku:
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…...................................................................................

Numer rachunku bankowego: …......................................................................................

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zakupienia wszystkich wymienionych w załączniku nr 1 oraz 2

pozycji lub zmiany ilości zamówionych materiałów.

3. Wykonawcy przysługuje zapłata za rzeczywistą dostawę zamówionego towaru zgodnie z zamówieniem

Zamawiającego na podstawie cen jednostkowych z oferty z dnia ….............. Podstawą do obliczenia należ-

ności będzie iloczyn liczby materiałów biurowych lub materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ich cen jed-

nostkowych.

4.  Cena  zawiera:  koszt  materiałów  objętych  zamówieniem  wraz  z  transportem  do  siedziby  firmy

Zamawiającego i rozładunkiem. 

§ 6

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozwiązanie umowy z dwutygodniowym terminem wypowie-

dzenia, a w przypadku niedopełnienia obowiązków umowy którejkolwiek ze stron w trybie natychmiastowym.

Wymagana jest pisemna forma wypowiedzenia.

§ 7

Gwarancja

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela: 12 miesięcy gwarancji.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych w dostarczonym przedmiocie Umowy

lub  dostawę  innego  towaru  niż  zamówiony,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznej  wymiany

wadliwego lub innego egzemplarza na nowy wolny od wad na własny koszt.  

§ 8

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 

§ 9

Załączniki niniejszej umowy stanowią (zgodnie z ofertą złożoną w dniu ….................................):

1. cenowy wykaz artykułów biurowych i/lub 

2. cenowy wykaz materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

              ZAMAWIAJĄCY                                   WYKONAWCA

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