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U M O W A NR  /        / 2020 

na dostawę materiałów biurowych 

 

 

 

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy: 

 

 

1. Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-

Bemowo - Włochy z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. M.C. Coopera 5, wpisanym do 

rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000003553, NIP:522-25-86-517, REGON:017202242,  

reprezentowanym przez:  

 

Dyrektora      Pawła Dorosza 

 

zwanym  w  dalszej  treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

 

2.__________________________ z siedzibą w _______, __- ___ ___________, ul. 

_______________ , zarejestrowaną pod Nr KRS ____________ rejestru przedsiębiorców, 

akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w _________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego/ wpisanym do CEIDG, NIP _________________, REGON 

_____________________, zwaną/ym w dalszym ciągu umowy „Dostawcą”, 

reprezentowanym przez: 

 
………………………………………………… 
 

zwaną w dalszej treści  umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 

ust. 8 Ustawy „Prawo zamówień Publicznych”  

 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, do Przychodni 

zdrowia przy ul. 1 Sierpnia 36A, Cegielnianej 8, Coopera 5, Czumy 1, Janiszowskiej 

15, Powstańców Śląskich 19, Szybowcowej 4 oraz Wrocławskiej 19, podległych 

Zamawiającemu, zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia …………… r. 

2.   Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi: 

netto:  ……………… zł 

(słownie: ………………………..) 

Podatek VAT:  ………………. zł 

(słownie: ………………………..) 

brutto: ……………….. zł 

(słownie: ………………………..) 
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3. Dostawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu materiały 

piśmienne i biurowe wyszczególnione w formularzu asortymentowo –cenowym, który 

jest integralną częścią do umowy i stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

§ 2 

1. Dostawy będą realizowane po otrzymaniu przez Dostawcę szczegółowego 

zamówienia, z podaniem rodzaju i ilości materiałów piśmiennych i biurowych, 

najpóźniej w terminie do 5- ciu dni od daty otrzymania zamówienia. Zamówienie 

może być złożone telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).  

2. Realizacja sukcesywnych dostaw odbywać się będzie każdorazowo do wskazanej 

przez Zamawiającego w zamówieniu przychodni. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy każdej dostawy dokonywany będzie przez  każdą 

przychodnię zdrowia, na miejscu dostawy poprzez potwierdzenie na dowodzie 

odbioru. 

4. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od 

momentu poinformowania, usunąć wszystkie wady stwierdzone przy odbiorze 

dostawy tj. zobowiązuje się dostarczyć właściwe zgodne z zamówieniem ilości 

materiałów piśmiennych i biurowych i/lub materiały właściwej jakości zgodnej z 

zamówieniem. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia 

ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Dostawcę 

postanowień umowy. 

 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta  na  okres od dnia …………….. r. do dnia ……………..r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu umowy łącznej 

wielkości dostaw. 

3. Zmniejszenie wielkości dostaw nie stanowi zmiany umowy. W przypadku 

zmniejszenie wielkości dostaw Dostawcy, należy się stosownie do zmniejszonych 

dostaw zmniejszone wynagrodzenie. 

4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające poprzez zwiększenie przedmiotu 

umowy nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na 

rozszerzeniu dostawy. Dostawcy, należy się stosownie do zwiększonych dostaw 

zwiększone wynagrodzenie. 

 

§ 4 

Materiały piśmienne i biurowe będą dostarczane przez Dostawcę własnym środkiem 

transportu zgodnie z zamówieniem Zamawiającego  do wskazanej w zamówieniu przychodni 

i na koszt Dostawcy. 

 

§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić każdorazowo za materiały piśmienne i biurowe cenę 

brutto podaną przez Dostawcę w ofertowym formularzu asortymentowo – cenowym 

wymienionym w § 1 ust. 3, przelewem na konto Dostawcy podane na fakturze w terminie do 

30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 6 

1. W przypadku nie wykonania dostawy w terminie ustalonym  w zamówieniu, 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% za każdy 
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rozpoczęty dzień zwłoki ,od wartości niewykonanej dostawy. Przez nie wykonanie 

dostawy strony rozumieją m.in. braki ilościowe, jakościowe, uchybienia terminu oraz 

uszkodzenia. 

2. Jeżeli rzeczywista szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary 

umownej. 

3. Dwukrotne nie wypełnienie warunków umowy przez Dostawcę tj. nieterminowe 

dostarczenie lub/i niezgodne pod względem asortymentu, ilości lub/i jakości 

dostarczonych wyrobów lub/i terminów ważności, dają Zamawiającemu  podstawę 

do odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie opisanym w ust. 3 Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.  

5. Zamawiający ma prawo potrącić zastrzeżoną karę umowną z wynagrodzenia 

Dostawcy. 

 

§ 7 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

Cywilnego. 

 

§ 8 

Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikłych z niniejszej umowy 

jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają  formy pisemnej  pod  rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

 ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        DOSTAWCA 


