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         (projekt) 

 Umowa Nr …………..  

zawarta w dniu ……….  

pomiędzy: 

GMINĄ ŁUBNIANY 

w imieniu którego działa: 

Wójt Gminy Łubniany  - Paweł Wąsiak 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyna Kępa - Danek  

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym” , 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….., 

zwanym w treści umowy „Dostawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie,                

w zależności od potrzeb Zamawiającego, artykuły biurowe zgodnie z zapotrzebowa-

niem wysłanym do dostawcy mailem bądź faksem.   

2. Dostawca oświadcza, że artykuły biurowe są fabrycznie nowe  i pochodzą z bieżącej 

produkcji oraz, że posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty (atesty) właściwych or-

ganów. 

3. Dostawca gwarantuje najwyższą jakość  przedmiotu umowy.  

4. Dostawca zobowiązuje się do dostawy własnym transportem każdej ilości wybranego 

asortymentu materiałów, w terminie do 3 dni od dnia zlecenia dostawy na adres 

Zamawiającego. 

5. Dostawca jest upoważniony do realizacji dostawy tylko i wyłącznie w przypadku 

otrzymania zlecenia wykonania dostawy faksem bądź pocztą elektroniczną od  

pracownika Zamawiającego.  

6. Cena każdego artykułu określona w  ofercie Dostawcy, zawiera wszelkie koszty  

związane z jego dostawą i rozładunkiem w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany przy ul. 

Opolskiej 104 i będzie niezmienna w czasie  trwania umowy.  

7. Dostawca wyda towar upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, który             

zobowiązany jest sprawdzić przedmiot dostawy pod względem                                      

ilościowo- wartościowym oraz jakościowym. 

8. Przedmiot umowy będzie dostarczany Zamawiającemu w opakowaniu zabezpiecza-

jącym jakość dostarczonych towarów i odpowiadającym warunkom transportu,               

odbioru i przechowywania. 

§ 2 

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie użytkowania wady                        

dostarczonego artykułu, która nie wystąpiła z winy Zamawiającego, Dostawca ma            

obowiązek dokonać wymiany wadliwego artykułu biurowego na nowy, wolny od wad w 

terminie do 2 dni od daty zgłoszenia  wady przez Zamawiającego.   

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………………………r. do dnia  

31 grudnia  2020 r.  

 

 

 

 

          § 4 

1. Rozliczenie dostawy następować będzie na podstawie faktury po każdorazowym          

wykonaniu dostawy i po uprzednim jej odbiorze przez przedstawiciela                            

Zamawiającego. 

2. Zapłata za dostawę realizowana będzie przelewem na rachunek Dostawcy                                 

nr……………………………………………………………………………………………………………………………………., 

w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiają-

cemu. 

3. Faktury Dostawcy powinny być zaadresowane na  Zamawiającego: Gminę Łubniany 

ul. Opolska 104 46-024 Łubniany NIP: 9910344913  natomiast odbiorcą usług jest 

Urząd Miasta Łubniany ul. Opolska 104 46-024 Łubniany  
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4. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada                                     

NIP ……………………………………………………………………………………….., 

§ 5 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:  

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy - w terminie 14 dni od dnia               

powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o ww. okolicznościach, 

2) Dostawca będzie realizował przedmiot umowy niezgodnie z przepisami prawa,            

lub w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową - w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego wiedzy o ww. okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem                        

uzasadnienia - pod rygorem nieważności odstąpienia. 

 

 

§ 6 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień                      

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj.) do umowy nie stosuje się przepisów  ustawy. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodek-

su  cywilnego. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną                      

w formie   pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszystkie spory na tle wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzy-

gnięte polubownie będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby                     

Zamawiającego. 

4. Zaistnienie sporu nie upoważnia Dostawcy do zawieszenia świadczenia dostawy,                         

a  Zamawiającego do wstrzymania płatności za świadczone dostawy. 

5. Strony oświadczają, że podejmą wszelkie działania mające na celu polubowne                  

rozwiązanie sporu. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy 

otrzymuje Zamawiający, jeden Dostawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                          DOSTAWCA: 

 

 

 

 


