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Umowa dostawy 

 

Zawarta w dniu ........................ w ........................ pomiędzy: 

 

Stowarzyszenie „Dobry Dom”, 37-311 Wola Zarczycka 129A,  

KRS 0000197865, NIP 635-16-22-813, Regon 276803564 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:   

............. 

a  

............................. zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez:   

....................,  

 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania (nr sprawy SDD/ZAZ/PN/1/2019 część nr ……) w 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawarto umowę o 

następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzenia kuchennego - ....... (wpisać według 

numeru części) w ilości ..... sztuk.  

2. Dostawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na adres Zakład Aktywności 

Zawodowej, ul. Łukasiewicza 3a, 37-310 Nowa Sarzyna.  

3. Koszty transportu przedmiotu umowy na miejsce wskazane w ust. 2 oraz jego 

wyładunku obciążają w całości Dostawcę.  

4. W ramach przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany jest do dokonywania 

przeglądów w okresie gwarancji, o którym mowa w § 4 ust. 1.  

5. Koszty przeglądów w okresie gwarancji obciążają w całości Dostawcę.  

6. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ - 

opis przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami.  

 

§ 2 

1. Termin dostarczenia przedmiotu umowy do 21 dni od daty zawarcia Umowy.  

2. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w miejscu, o którym mowa 

w § 1 ust. 2, na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.  

3. Dostawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając zawiadomienie na następujący 

adres mailowy: biuro@dobrydom.org 

4. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, Dostawca wskaże termin odbioru, przy 

czym nie może być on krótszy niż dwa dni od dnia wysłania zawiadomienia.  

5. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru towaru w terminie 

wskazanym przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4.  
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§ 3 

1. Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, 

zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości brutto  ……………………. PLN 

(słownie: ........ złotych).  

2. Dostawca uprawniony jest do wystawienia i przekazania faktury/rachunku po 

odebraniu w całości przedmiotu umowy.  

3. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego i Dostawcę.  

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie przedmiotu 

umowy, w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu, prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku.  

5. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie faktury/rachunku na 

rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku Dostawcy.  

6. Za opóźnienie w zapłacie faktur Dostawca może naliczyć odsetki w wysokości 

ustawowej.  

7. W przypadku braku dokumentów stanowiących podstawę wystawienia 

faktury/rachunku, faktura/rachunek zostanie uznana za wystawioną nieprawidłowo i 

zostanie zwrócona Dostawcy celem korekty, bez obowiązku po stronie 

Zamawiającego zapłaty odsetek za okres, w którym Dostawca dostarczy wymagane 

dokumenty wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.  

8. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury/rachunku zostanie 

pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy 

zamieszczone w § 6 umowy.  

 

§ 4 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na rzeczy składające się na 

przedmiot umowy na okres (zgodnie z ofertą) ...... miesięcy, licząc od dnia odbioru 

przedmiotu umowy określonego w § 1.  

2. W przypadku istnienia wad rzeczy wchodzących w skład przedmiotu umowy, w 

ramach gwarancji Dostawca zobowiązany jest do wymiany rzeczy wadliwych na 

rzeczy wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego lub 

mailowego zawiadomienia Dostawcy przez Zamawiającego o wykryciu wady.  

3. W przypadku zwłoki Dostawcy w wykonaniu obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych 

od wad w terminie, o którym mowa w ust. 2, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną zgodnie z zapisami § 6.  

4. W przypadku gdy zwłoka Dostawcy w usunięciu wad w terminie, o którym mowa w 

ust. 2, przekracza 10 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w części 

obejmującej rzeczy wadliwe, z zastrzeżeniem ust. 5. Odstąpienie przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie 

zwalnia Dostawcy z obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 3, za 

okres do chwili złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu 

od umowy.  
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5. W przypadku gdy Dostawca w ramach gwarancji dostarczy Odbiorcy nowe rzeczy, 

termin gwarancji co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 

czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Zamawiający nie mógł z niej korzystać.  

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.  

  

§ 5 

1. Dostawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, 

spełnia wszystkie parametry oraz posiada wszystkie cechy wskazane w załącznikach, 

o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy.  

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z 

postanowieniami ustawy Kodeks cywilny.  

 

§ 6 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Dostawca – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3 ust. 1,  

b) za stwierdzone niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

umownych przez Dostawcę – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3 ust. 1,  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 5,0% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, do wysokości 50% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3 ust. 1.  

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w 

wysokości 5,0% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do wysokości 50% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.  

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 

Dostawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 

50% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.  

3. Kary umowne do których zapłacenia zobowiązany będzie Dostawca mogą być 

potrącane przez Zamawiającego z faktur wystawionych przez Dostawcę - na 

podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary.  

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy 

zapłacie faktury/rachunku dotyczącej realizacji tego zamówienia.  

5. Dostawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia otrzymana pisemnego wezwania Zamawiającego.  

6. Dostawca uprawniony jest do dokonania potrącenia wierzytelności przysługującej 

Zamawiającemu z tytułu kar umownych z wynagrodzeniem należnym Dostawcy na 

podstawie niniejszej umowy.  
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7. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż 

wartość powstałej szkody.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Dostawcę cesji wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia 

za przedmiot umowy.  

 

§ 7 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w treści 

niniejszej umowy. Poza przypadkami wymienionymi w paragrafach poprzedzających:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:  

a) Dostawca dostarczył wadliwy przedmiot zamówienia, niezgodnie z warunkami 

umowy, oraz nie stosuje się do decyzji Zamawiającego,  

b) Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z Umową i załącznikami o których 

mowa w § ust. 6 Umowy,  

2) Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający pozostaje 

w zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktury ponad 30 dni i mimo 

dodatkowego wezwania do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 30 

dni od dnia otrzymania wezwania.  

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 

dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dostawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do dokonania odbioru rzeczy 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które zostały dostarczone do dnia 

odstąpienia od umowy oraz do zapłaty za nie.  

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

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym:  

1) zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie zmiany urzędowej stawki podatku 

VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej 

zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto;  

2) zmiany terminu realizacji: Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 

zmianie w przypadku:  
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a) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany 

obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne 

wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.);  

b) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego;  

c) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

3) zmiany terminu płatności: w przypadku ograniczenia finansowego po stronie 

Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych.  

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie 

może stanowić podstawy roszczeń Dostawcy do ich dokonania.  

3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez 

strony stosownego protokołu.  

4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 9 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Dostawcą 

jest: ……………………, tel.  ………………….., e-mail:  …. …………….. 

2. Osobą upoważnioną przez Dostawcę do kontaktów z Zamawiającym 

jest: …………..… tel. …………………….., e-mail ………………..  

3. Zmiana osób wskazanych do kontaktu nie stanowi zmian postanowień niniejszej 

umowy i nie wymaga jej aneksowania.  

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest 

sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w ...... jednobrzmiących egzemplarzach, .... egz.  dla 

Zamawiającego, ...... egz. dla Dostawcy.  

 

 

Zamawiający:      Dostawca: 

 

 

.................................................   ................................................. 

 


