
UMOWA 

zawarta w Myszkowie w dniu  ……………………. r. pomiędzy:

Gminą Myszków 42-300  Myszków, ul. Kościuszki 26 

NIP  577-19-52-646  -  Miejskim  Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji  42-300  Myszków,  

ul. Miedziana 3

reprezentowanym przez

Dyrektora – mgr Piotra Wysockiego
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

……………………………

………………………….. 
reprezentowanym przez:
Właściciela firmy –………………………...…….. 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa następującej treści

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: zakup i dostawę
artykułów papierniczych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe, stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.

§ 2

          Strony ustalają termin:
 rozpoczęcia świadczenia dostawy  –  styczeń  2020 r.
 zakończenia świadczenia dostawy   – grudzień 2020 r.

§ 3
                                                                                   

1. W związku z ust. 1 maksymalna wartość umowy wynosi ………. brutto (słownie: ……………….. złotych
00/100).  Wykonawcy  nie  przysługują  żadne  roszczenia  wobec  Zamawiającego  z  tytułu
niewykorzystania maksymalnej wartości umowy.

2. Zamawiajacy zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy należności wynikającej z wystawionej przez
Wykonawcę  faktury,  która  nastąpi  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  jej  wystawienia  na  konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Płatności będą następować fakturami wystawionymi za poszczególne dostawy.
4. W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za

opóżnienie w transakcjach handlowych.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Stawki jednostkowe podane w formularzu cenowym zawierają wszystkie koszty związane z realizacją

dostawy, w tym koszty transtportu (załącznik nr 2).  

§ 4



1. Umowa będzie realizowana w oparciu o szczegółowe zamówienia składane przez Zamawiającego
drogą elektroniczną na adres e-mail:……………………….

2. Termin realizacji  zamówienia nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia wysłania zamówieia
przez Zamawiajacego.      

3. Zamawiający nie jest zobowiązany ściśle do przestrzegania ilości pobieranego towaru określonego
w zapytaniu ofertowym. Wykonawca nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń. 

4. W treści zamówienia Zamawiający określi ilość zamawianych towarów z rozbiciem na poszczególne
rodzaje.

§ 5

1. Każda  ze  stron  ma  prawo  do  wypowiedzenia  umowy  bez  podawania  przyczyn  z  miesięcznym
okresem wypowiedzenia złożonym na piśmie.

2. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:

-  nie wykona lub nie wykonuje przedmiotu umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne
postanowienia  umowy,  w szczególności,  jeśli  parametry  dostarczonego przedmiotu umowy będą
odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 
-   jeżeli  Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot  umowy w sposób wadliwy albo
sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny wezwie go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
może od umowy odstąpić.
- odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 6

1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując
swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron.

Załączniki: 
nr 1 – zapytanie ofertowe;
nr 2 – oferta Wykonawcy.
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