
                                                                       Załącznik nr 7 

 

 

Umowa Nr ……………………….. 

 

Zawarta dnia…………………….. r. pomiędzy: 

 

Nabywcą Miasto Łomża Pl. Stary Rynek 14   18-400 Łomża NIP 7182144919 – Odbiorca 

Bursą Szkolną Nr 1 w Łomży ul. Kopernika 16 18-400 Łomża reprezentowaną przez          

Dyrektora Jacka Pogorzelskiego działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łomża  

zwanego w dalszej części Zamawiającym 

a 

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

 

ul. ……………………………………………………………………………….......................... 

 

REGON:……………………………….., NIP:…………………………………........................ 

 

reprezentowaną przez: 

 

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

zwanym w dalszej części Wykonawcą  

 

W wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO ogłoszonego w siedzibie    

Zamawiającego i na stronach BZP, którego dokumentacja stanowi integralną część niniejszej 

umowy, strony zawierają umowę o następującej treści. 

 

§ 1 

 

Dostawa obejmuje ……………………………………….. zgodnie z załącznikiem Nr 2        

do umowy. 

Łączna wartość zamówienia wynosi (brutto) ……………………… zł, słownie: 

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



w tym podatek od towarów i usług (VAT) ……………………… zł, słownie: 

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

 

§ 2 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia ………………….. do dnia 

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

 

                                                                  § 3 

 

1. Dostawy będą realizowane przez 12 miesięcy na podstawie zleceń Zamawiającego 

faksem lub telefonicznie. Zamawiający w zleceniu wskaże zamawiane produkty oraz 

ich ilość. 

2. Przedmiot konkretnego zlecenia zostanie wydany Zamawiającemu w terminie            

24 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówiony towar od poniedziałku do piątku 

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.00 do 9.00. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówiony towar odpowiednim            

transportem, na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający w razie potrzeby może odebrać zamówiony towar własnym transportem. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy 

pozycjami wyszczególnionymi w załączniku Nr 3 . Wartość dokonanych przesunięć 

nie może przekroczyć 5% ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najko-

rzystniejsza. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wyszczególnionego w załączniku  

asortymentu na inne typowe produkty. Wartość powyższej zmiany, nie może          

przekroczyć 5% ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza. 

 

§ 4 

 

1. Odbioru zamówionego towaru dokona intendent Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży. 

2. Miejscem dostawy jest podany adres Zamawiającego. 

 

 



§ 5 

 

1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały po każdym zre-

alizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych    w 

ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw. 

2. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na podstawie oryginału 

faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury sprzedającego na konto 

Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, zbyć na rzecz osób trzecich,     

przysługującej wierzytelności z tytułu zapłaty ceny. 

 

§ 6 

 

1. Cena produktu określona w formularzu cenowym Wykonawcy może ulec zmianie     

w przypadku udokumentowanej zmiany ceny produktu. Podstawą do zmiany jest 

zmiana wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez 

Główny Urząd Statystyczny. Do pisemnego zawiadomienia strony umowy przez    

stronę domagającą się zmiany zostanie dołączona decyzja cenowa Głównego Urzędu 

Statystycznego, określająca wysokość wskaźnika. Zmienione ceny będą obowiązywa-

ły od następnej dostawy dokonanej po dacie doręczenia zawiadomienia i wyrażenia 

zgody przez stronę, która zawiadomienie otrzymała. 

2. Podstawą do zmiany jest zmiana stawek podatkowych, których sprzedający nie mógł 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia brutto, w przypadku odstąpienia   

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2) 0,5% ceny brutto nie dostarczonych zgodnie z zamówieniem produktów, za każdy 

dzień zwłoki, licząc od wymaganego w § 3 ust. 2 terminu dostawy. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia                 

od  Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli        

wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 



3. Od wartości zwróconej partii towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, kary 

umowne w wysokości 0,5% wartości zamawianej partii towaru. Odsetki liczone będą 

od dnia dostarczenia towaru nieodpowiedniej jakości, do dnia wymiany tego towaru 

na towar odpowiedniej jakości oraz dostarczeniu go własnym transportem do siedziby 

Zamawiającego. 

4. W przypadku nie wywiązania się z zamówienia, a zaistniała konieczność pilnego     

zakupu asortymentu objętego umową Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą        

w cenie między ceną umowną, a ceną u innego Wykonawcy. 

 

§ 8 

 

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych             

obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wia-

domości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać         

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

 

W przypadku nieterminowych lub niezgodnych pod względem asortymentu dostaw,          

a także istotnych odstępstw jakościowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia 

umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia odszkodo-

wania. 

 

§ 10 

 

Asortyment towaru winien być dostarczany w terminie zdatnym do spożycia, ale termin 

do spożycia nie może być krótszy niż 7 dni, a data do spożycia winna być czytelna. 

 

 

 

 



     § 11 

 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły 

wyższej uważa się wszelkie nie znane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, 

zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego 

wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki,            

zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić 

drugą stronę na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego      

przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt 

zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym        

od właściwego organu administracji publicznej. 

2. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości umowy z powodu siły wyższej,               

nie  stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca jest obowiązany wydać na żądanie Zamawiającego dokumenty             

atestacyjne produktów, jeśli takich udzielił producent. 

2. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych   

produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu      

produktów przeterminowanych lub nieświeżych. 

3. Jeżeli z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe bezzwłoczne dostar-

czenie produktów pozbawionych wad, Zamawiający zastosuje odpowiednio zasady 

określone w § 7 niniejszej umowy. 

 

§ 13 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym        

dla każdej ze stron. 



 

§ 15 

 

Ewentualne spory na tle wykonania niniejszej umowy podlegają  rozstrzygnięciu przez 

Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem podanych danych jest Bursa Szkolna nr 1  w Łomży przy ul. Kopernika 16, 18-400 
Łomża; 

 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail  korzuch@infoic.pl  

 celem przetwarzania danych jest obsługa zawieranej umowy, a podstawą prawną przetwarzania jest 
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

 podanie danych jest wymogiem prawnym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest 
brak możliwości zawarcia umowy; 

 podane dane będą przechowywane przez okres 5 lat; 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; 

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pa-
ni/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO. 

 

mailto:%20korzuch@infoic.pl

