
   

 

  
Załącznik  Nr  11  do SIWZ 

MUP.PK.III.371- 38 /11 
 
 

WZÓR  
Dotyczący części V  postępowania 

                                                                                            
UMOWA DOSTAWY Nr ……. 

na dostawę materiałów biurowo - eksploatacyjnych w ramach projektu „Outplacement – naszą szansą” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w 
regionie,  

 
 

 
Zawarta w dniu  ……………………. w Lublinie pomiędzy: 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez: 
Pana/ią ………………… – osobę uprawnioną, 
zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP ………….. oraz REGON ………………. 
 
a  Gminą Lublin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin, w imieniu którego działa Dyrektor/Z-ca 
Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z siedzibą   przy 
ul. Niecałej 14, 20 – 080 Lublin 
…………………………………………………………….. 
zwaną dalej Zamawiającym, 
o treści następującej: 
 

§ 1 
 

Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w związku z wyborem przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej Wykonawca dostarcza, 
a Zamawiający nabywa: ............. (przedmiot zamówienia).......................................................... 

 
cena (wartość brutto) ……………... ............................................................................................................ 
(słownie.................................................................................) 
 

 
§ 2 

 
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony  Zamawiającemu  do jego siedziby w Lublinie przy  

ul. Niecałej 14,  w dni powszednie pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, do 
pomieszczeń  przez niego wskazanych w terminie  7 dni od dnia podpisania umowy nie później niż do 
29.04.2011 r. (decyduje termin, który wystąpi najwcześniej). 

 
2. Koszty dostawy ponosi Wykonawca. 
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§ 3 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towarów. 
2. Przez wadę fizyczną rozumie się także jakąkolwiek niezgodność towarów  z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w SIWZ. 
3. W przypadku ujawnienia się wady fizycznej towaru, Wykonawca obowiązany jest do wymiany towaru na 

wolny od wad, zgodny z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w 
terminie 7 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez  Zamawiającego o ujawnieniu się wady towaru.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne towarów, w tym 
również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub 
przemysłowej w tym praw autorskich, patentów, itp. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach umowy są wolne od wad 

fizycznych w rozumieniu § 3 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.  
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne towarów. 
 

§ 5 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 
2. Wykonawca po dostarczeniu towaru wystawi dwie fakturę, wskazując do zapłaty Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie ul. Niecała 14, 20 – 080 Lublin 
3. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w ……….…………………...... 

…………………………………………………………………………………………………. 
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

 
§ 6 

 
1   W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 3 pkt 3 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1% wartości towaru, którego uchybienie dotyczy, za każdy 
dzień zwłoki, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 3. 

 
2. W  przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 2 pkt 1,  w spełnieniu świadczenia w całości lub części, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za każdy dzień zwłoki  w 
wysokości  1% wartości towaru, którego opóźnienie dotyczy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,     
z zastrzeżeniem  pkt 3. 

  
3. Wysokość kary, o której mowa w punkcie 1,2 i 4 oraz § 7, ustala się na podstawie sumy wartości netto  cen   
    jednostkowych niewykonanego zobowiązania oraz wartości VAT, obliczonej zgodnie z obowiązującą stawką na  
   dzień zawarcia umowy. 

 
4.  Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej za każdy dzień 

nieuzasadnionej zwłoki w jego odbiorze w wysokości 0,1% wartości towaru, którego opóźnienie dotyczy, z 
zastrzeżeniem pkt 3. 

 
5.  W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w pkt 1,2 i 4  nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo 

żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§ 7 
 

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy polegającego w szczególności na nie wywiązywaniu 
się z obowiązku nałożonego w § 3 pkt 3, po wcześniejszym pisemnym, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy 
do wymiany towaru, zobowiązany jest on do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości  
20 % wartości  towaru, którego niezrealizowanie dotyczy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem   § 6 pkt 3.  

 
2. W razie niewykonania umowy polegającego na niedostarczeniu towaru w całości lub części zgodnie z § 1, 

poprzedzonego  wcześniejszym bezskutecznym pisemnym wezwaniem Wykonawcy do realizacji zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% 
wartości towaru, którego niezrealizowanie dotyczy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,               
z zastrzeżeniem   § 6 pkt 3. 

       
§ 8 

 
1. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku nałożonego na Wykonawcę w § 6 pkt 1 lub 2 lub  w § 7 

niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, 
o których mowa w niniejszych paragrafach, z faktury VAT za całość zamówienia  
w wysokościach określonych w powołanych powyżej paragrafach. 

 
2.  W przypadku gdy kwota potrącenia nie pokrywa całości należnej kary Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego pozostałej jej części w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

§ 9 
 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

  
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za 

wykonaną dostawę. 
 

§ 10 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia prawa wglądu do dokumentów związanych z realizowaną   
    dostawą,  w tym dokumentów finansowych. 
 
2.  Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających  
     realizację przedmiotu umowy (w tym dokumentów finansowych) do 31 grudnia 2020 r. w sposób  
     zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 
 
3. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli dokonywanej na wniosek Zamawiającego, Instytucji    
    Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz innych  
     uprawnionych podmiotów w zakresie prawidłowości realizacji dostawy. 
 
 
4. Wykonawca zapewni podmiotom o których mowa w pkt 3, prawo wglądu we wszystkie dokumenty 

           związane z realizacją dostawy, w tym dokumenty elektroniczne, przez cały okres ich przechowywania 
określony w pkt. 2. 
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§ 11 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo 
zamówień publicznych 

 
§ 12 

1.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  
dokonano wyboru wykonawcy. 

 
2.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem punktu 1 podlega unieważnieniu. 

 
§ 13 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 

 WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 
 
 
        …………………………..                    ……………………… 
     

                                  
 


