
UMOWA Nr DF/3/2016 

zawarta w ……………………….dnia……………………… pomiędzy : 

1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zarejestrowanym w  
Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego,  
KRS  0000178314, o kapitale zakładowym 31 541 500,00 złotych w całości opłacony 
Ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec 
reprezentowanym przez : 
Prezes Zarządu  -  mgr inż. Jacek Nowak  
zwanym dalej Zamawiającym  
a 

2. …………………………………………………………………………………………
……………….. 
…………………………………………………………………………………………
………………. 
…………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
reprezentowanym przez :………………….. 
Zwanym dalej Wykonawcą 

Została zawarta umowa  z Wykonawcą wybranym w trybie zamówienia o wartości poniżej 
30 000 EURO o następującej treści : 

§ 1. 

Przedmiotem i celem niniejszej umowy jest zakup oraz dostawa materiałów biurowych do 
siedziby Zamawiającego. 

§ 2. 
 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy.  
 

§ 3. 
 

Na podstawie niniejszej umowy w okresie 24 miesięcy od daty jej zawarcia Zamawiający 
może udzielić Wykonawcy zamówień na podstawie wysłanego pisemnego zamówienia 
ilościowego. 
Łączna wartość Zamówienia nie może przekroczyć kwoty…………………… netto. 
 

§ 4. 
 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiane materiały biurowe w ciągu 2 dni od 
wpłynięcia Zamówienia od Zamawiającego. 

 



§ 5. 
 

Kwota określona w § 3 określa górny pułap zobowiązań jakie Zamawiający może zaciągnąć 
realizując niniejszą umowę. 
Udzielenie zamówień na mniejszą wartość niż wskazana w § 3  nie może być podstawą 
roszczenia wobec  Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z umowy ramowej w ramach 
każdego zamówienia odrębnie. 

 
 

§ 6 
 

Strony będą dokonywać rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur wystawionych 
zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych materiałów biurowych. 
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. 
Wykonawcy od niezapłaconych faktur przysługują odsetki ustawowe. 
 

§ 7 
 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne : 
- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości0,1% wynagrodzenia umownego 
netto za każdy dzień zwłoki; 
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia netto 
Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy 
 

§ 8. 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu. 

 
§ 9. 

 
Do współpracy niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy strony wyznaczają 
przedstawicieli w osobach : 
- Zamawiający:  ……………………………… 
- Wykonawca:     ………………………….. 

§ 10. 
 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie  maja 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawo zamówień publicznych 
Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, 
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11. 
 



Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 1 egzemplarz Wykonawca  oraz 2 
egzemplarze Zamawiający. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :       WYKONAWCA : 
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