UMOWA nr …/2022
Zawarta w dniu … lutego 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, po przeprowadzeniu
postępowania o zapytanie ofertowe na dostawę i wniesienie papieru xero do Urzędu Gminy i Miasto
Tuliszków pomiędzy:
Gminą i Miastem Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków NIP
6681929905 zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Krzysztofa Romana – Burmistrza GiM Tuliszków
przy kontrasygnacie Anny Nawrockiej – Skarbnika GiM Tuliszków, zwaną dalej Zamawiającym
a:
………………………….., zwanym dalej Dostawcą
reprezentowanym przez : …………………………
Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.
U. z 2021r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) art. 2 pkt 1.

§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na dostawie i
wniesieniu papieru xero dla Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie , którego parametry zostały
szczegółowo określone w „Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 21.01.2022r.
2. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi przez
Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca dostarczy i wniesie przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego środkami
transportu pozostającymi w dyspozycji Wykonawcy i na własny koszt oraz ryzyko.
§2
Cena określona przez Dostawcę w Ofercie nie polega negocjacji.
§3
Cena określona w § 5 umowy zawiera całkowitą wartość dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego, w tym koszty:
a) transportu,
b) wniesienia.
§4
1. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Dostawcy od roszczeń ze strony
Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
2. W przypadku usterek lub wad przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Dostawcę
niezwłocznie po ich wykryciu.
3. Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy uniemożliwiającego
użytkowanie, którego wady i usterki powstały nie z winy Zamawiającego, na wolny od wad w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady.
§5
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustala się zgodnie z Ofertą Dostawcy na
Kwotę ………………… netto.: słownie:
kwota brutto: ………………..zł słownie:

2. Wynagrodzenie za dokonaną dostawę przedmiotu umowy płatne będzie po każdej dostawie
przelewem z rachunku Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT, na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od daty
wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Prawidłowo wystawione faktury powinny wskazywać jako Nabywcę: Gmina i Miasto Tuliszków,
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków NIP: 6681929905 ,jako
Jednostkę odbierającą: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców
Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków (bez podawania numeru NIP). Niewłaściwie
wystawiona faktura zostanie zwrócona na adres Dostawcy.
4. Faktura powinna być wystawiona nie wcześniej niż w dniu dostawy przedmiotu umowy – po
podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Przedstawicieli Zamawiającego i
Dostawcy.
5. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Dostawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu nie zrealizowania całości umowy zarówno w
zakresie dostawy całości asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy jak i
maksymalnej kwoty o której mowa w ust 1.
7. W okresie trwania umowy, obowiązują ceny jednostkowe brutto określone w załączniku
ofertowym nr 1. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach zwiększenie
wartości zamówienia o max 15% w stosunku do wartości pierwotnej.
8. Wynagrodzenie za dostarczony papier płatne będzie po wykonaniu każdej dostawy, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę.
§6
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie od 15 lutego 2022r. do dnia 15 maja 2022r. wg
ustaleń pomiędzy zamawiającym a Dostawcą.
§7
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Dostawcy. Dopuszcza się aneksowanie umowy w przypadkach określonych
w zapytaniu ofertowym.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem
umowy.
§9
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać
polubownie. W razie niemożności osiągnięcia ugody Strony podadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:
1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający,
1 egzemplarz otrzymuje Dostawa
Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta Dostawcy.
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