Załącznik Nr 3 do SIWZ
UMOWA Nr OR-A 342/2/2008

Na bieŜącą dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego do Urzędu
Miasta Leszna

zawarta w dniu ………………… 2008r w Lesznie pomiędzy:
- Miastem Leszno reprezentowanym przez:
1. Tomasza Malepszego – Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Urzędzie
Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
zwanym dalej Zamawiającym, a
- ………………………………………………………., reprezentowaną przez
1. ……………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
udzielenie zamówienia publicznego zawarta została umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest bieŜąca dostawa materiałów biurowych określonych w Załączniku
nr 1 do niniejszej umowy. Wymienione pozycje będą realizowane w wielkościach
określonych w składanych przez Zamawiającego zapotrzebowaniach.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres:

………………………… – 31.12.2008r
§3

1. Towar dostarczany będzie środkiem transportu Wykonawcy, na jego koszt w terminie
2 dni roboczych od zgłoszonego zapotrzebowania do siedziby Zamawiającego.
Zamówienia zgodnie z wyborem Zamawiającego składane będą faksem, mailem lub
telefonicznie.
2. W przypadku dostawy towaru wadliwego lub innego niŜ zamówiony Wykonawca
zobowiązany jest do jego wymiany w terminie 24 godzin od chwili powiadomienia o
tym fakcie przez Zamawiającego.
§4
Płatność za kaŜdorazowo zrealizowane zapotrzebowanie nastąpi w formie przelewu na konto
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu zamówionych
materiałów wraz z fakturą.
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§5
1. Ceny zamawianych materiałów określa Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
Wymienione ceny obowiązywać będą przez cały okres niniejszej umowy.
2. Podana przez zamawiającego ilość zamawianych materiałów jest przewidywaną
ilością, jaką Zamawiający zamierza wykorzystać w okresie trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość nie odebrania całości, bądź zamówienie
większej ilości materiałów w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) zwłoki w dostawie towaru w wysokości 3 % wartości danej dostawy za kaŜdy dzień
zwłoki,
2) zwłoki w wymianie wadliwego towaru w wysokości 3 % wartości wymienianego
towaru za kaŜdy dzień zwłoki,
3) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub w części, z
przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 10 %, wartości umowy
lub odpowiednio 10 % wartości dostaw od wykonania których odstąpiono,
4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za
które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienaleŜytym
wykonywaniem przez Wykonawcę dostaw objętych niniejszą umową w wysokości 10
% wartości umowy lub odpowiednio 10 % wartości dostaw, od wykonania których
odstąpiono.
2. Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia doręczenia mu Ŝądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
3. NiezaleŜnie od w/w kar Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dochodzenia
odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej straty w związku z
niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem zamówienia

§7
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy jest niedopuszczalna, chyba Ŝe konieczność
wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe
Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
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§8
Integralnymi częściami umowy są:
- Załącznik Nr 1
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- oferta złoŜona w wyniku zapytania o cenę na bieŜącą dostawę materiałów biurowych oraz
papieru kserograficznego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

3

