ZA.2601.12.2019
UMOWA

zawarta w dniu ................................................. w Katowicach pomiędzy :
Górnośląsko-Zagłębiowską

Metropolią

z

siedzibą

w

Katowicach

40-053

przy

ul.

Barbary

21a,

NIP: 6342901873 REGON: 367882926,
zwaną dalej „Zamawiającym",
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą".

Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2018.1986 t. j. z dnia 2018.10.16 z późn. zm)

§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby
Zamawiającego określonych co do rodzaju, ilości i ceny w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy za podstawie
zamówień, o których mowa w § 1 ust. 5.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian rodzajowych i ilościowych przedmiotu zamówienia
wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a także rozszerzenia przedmiotu umowy,
ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu po cenie wskazanej w ofercie handlowej
stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

4.

W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy podstawą dla ustalania cen jednostkowych
asortymentu nieobjętego Załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy, będą ceny jednostkowe wynikające
z bieżących cenników Wykonawcy.

5.

Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
w godzinach od 730 do 1500, do siedziby Zamawiającego. Dostawy realizowane będą na każdorazowe
jednostkowe

zlecenie

Zamawiającego

przekazane

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na adres:……………………………………………………. nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia
zlecenia.
6.

W jednostkowym zleceniu wskazuje się co najmniej:
1)

rodzaj/nazwę,

2)

zamawianą ilość,
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3)

miejsce dostawy,

4)

termin dostawy.
§2

1.

Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu umowy zostaje określona na kwotę netto
………………………….. (słownie netto: …………………………..), brutto ……………….. PLN (słownie brutto:
…………………………) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze, w tym także koszt dostawy i wniesienia
produktów.

2.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie
Wykonawcy.

3.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych dostaw stanowić będzie suma
iloczynów cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy i ilości dostarczonych artykułów.

4.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację poszczególnych dostaw zostanie przekazane przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………………… w terminie 21
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5.

Faktury należy wystawić na:
Nabywca:
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
NIP: 6342901873
Odbiorca faktury:
Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice

6.

Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

7.

Strony dopuszczają możliwość zamówienia przez Zamawiającego zarówno mniejszej jak i większej ilości
poszczególnych pozycji z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, jednakże zmiany ilościowe mogą
nastąpić wyłącznie w granicach kwoty wskazanej w ust.1.

8.

Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości kwoty wartości umowy
określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy w całym okresie obowiązywania umowy.

§3
1.

Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:
1)

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego przez strony terminu wykonania
poszczególnych dostaw Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia odpowiadającej 0,2 % wartości brutto umowy określonej
w § 2 ust. 1.

2)

w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,
innego niż określonym w pkt 1, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za realizację
jednostkowego zamówienia, które zostało wykonane wadliwie lub nienależycie,

3)

z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust.1,
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4)

z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust.1.

2.

Jeżeli w przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty
wezwania go przez Zamawiającego usunie wady, Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2).

3.

Jeżeli kara umowna nie pokryje w pełnej wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości odniesionej
szkody.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia,
bez konieczności wcześniejszego wzywania go do zapłaty.

§4
1.

Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją
niniejszej umowy są:
• …………………………………………..

2.

Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją niniejszej
umowy są:
• …………………………………………..

3.

Zmiana danych osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy, przy czym w takiej sytuacji
strona dokonująca zamiany obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę.

§5
1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2019 r., i może
być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w każdym przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Za nienależytą realizację
zobowiązania uważa się w szczególności niedotrzymanie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 1
umowy (np. niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy oraz dostarczenie wadliwego
asortymentu produktów objętych przedmiotem umowy).

3.

W przypadku określonym w ust. 2 Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od ujawnienia ww. okoliczności.

§6
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak i oświadczenia przewidziane w jej treści wymagają formy pisemnej,
pod rygorem nieważności.

2.

Wszelka korespondencja kierowana na adresy podane w nagłówku umowy będzie uważana za doręczoną
Stronie w razie doręczenia jej osobiście lub wysłania listem poleconym.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe
Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
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4.

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§7
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 – Oferta

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..
Kontrasygnata skarbnika
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