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                                                                          Załącznik nr  8 do SIWZ 

MUP.PK.III.371.20.2021 

 

 

WZÓR DOTYCZĄCY CZĘŚCI VI ZAMÓWIENIA       

                                                                                       

UMOWA NR……./371.20/(VI) /PKIII/2020 

 

 

zawarta w dniu ………………….. r. w Lublinie 

 

pomiędzy ……………………… z siedzibą …………… przy ………………, kod pocztowy 

…………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

…………………, prowadzonego przez ……………….., NIP ….., REGON ……………….., 

posiadającą kapitał zakładowy w kwocie ……………….. zł.,  

reprezentowaną przez: ………………………………………… 

zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego 

zwana dalej Wykonawcą 

lub 

pomiędzy …………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

……………………….  

z siedzibą w ………………. przy ul. …………….., kod pocztowy  ………………, NIP 

………………… REGON …………………….. 

reprezentowanym przez: …………………………………………. 

zgodnie z aktualnym odpisem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

zwanym dalej Wykonawcą 

a: 

Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, ul. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-257-

58-11, REGON 431019514, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin, z upoważnienia którego 

działa Pani Katarzyna Kępa Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z siedzibą  

w Lublinie,  przy ul. Niecałej 14, 20-080 Lublin, NIP: 712-252-48-48, zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 275 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) 

w związku z wyborem przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej Wykonawca dostarcza, 

a Zamawiający nabywa:  

Drukarka igłowa – 2 sztuki 

2. Cena (wartość brutto) zamówienia określonego w ust. 1 oraz SWZ: ……………………..(słownie: 

…………………………………………). 

3. Cena wskazana w ust. 2  obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy  

i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tego tytułu. 

 

 

§ 2 

 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania 

umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego pod adres: Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, w dni powszednie pracy Urzędu od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00-15.00, do pomieszczeń  wskazanych przez Zamawiającego. 
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3. Przedmiot umowy, fabrycznie nowy, zostanie dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych 

opakowaniach wytwórców. 

4. Koszty i ryzyko dostawy oraz odpowiedzialność za szkody powstałe w transporcie ponosi 

Wykonawca.  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

dostarczonego przedmiotu umowy. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się także jakąkolwiek niezgodność towarów  z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SWZ. 

3. W przypadku ujawnienia się wady fizycznej, Wykonawca obowiązany jest do wymiany 

przedmiotu umowy w danym zakresie na wolny od wad, zgodny z wymaganiami zawartymi |w 

SWZ, w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez  Zamawiającego o ujawnieniu 

się wady, z zastrzeżeniem § 7.  

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 przedmiot zamówienia  dostarczony w ramach 

umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 3 niniejszej umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupiony towar na deklarowany przez 

Wykonawcę okres …..(zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w ofercie) liczony od dnia 

podpisania bez uwag protokołu odbioru. 

3. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestojów liczony od dnia 

zgłoszenia usterki lub awarii do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu 

zespołu/podzespołów Zamawiającemu. 

4. W przypadku naprawy gwarancyjnej Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany towarów 

na identyczne, wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy towarów, w zależności od 

wyboru Zamawiającego. W przypadku żądania przez Zamawiającego wymiany towaru, o której 

mowa w ust. 4 Wykonawca dokona jej w terminie 5 dni od dnia złożenia żądania przez 

Zamawiającego przekazanego Wykonawcy w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

5. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad w drodze naprawy towarów, o której 

mowa w ust. 4, Wykonawca dokona jej w terminie 2 dni roboczych dla Zamawiającego od dnia 

złożenia żądania przez Zamawiającego przekazanego Wykonawcy w formie pisemnej, faksem lub 

drogą elektroniczną.  

6. Koszty wymiany lub naprawy, o których mowa w ust. 4 i 5, koszty transportu towarów w związku  

z wymianą lub naprawą oraz odpowiedzialność za szkody powstałe w transporcie ponosi 

Wykonawca.   

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne towarów. 

8. Wykonawca obowiązany jest rozpocząć obsługę gwarancyjną w następnym dniu roboczym dla 

Zamawiającego, licząc od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego  

o nieprawidłowym funkcjonowaniu sprzętu, przekazanego Wykonawcy w formie pisemnej, 

faksem lub drogą elektroniczną. 
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§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

2. Wykonawca wystawi fakturę wskazując do zapłaty Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 

20-080 Lublin, NIP: 7122524848. Zamawiający oświadcza, że nie jest czynnym podatnikiem 

podatku VAT. 

3. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy. 

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

5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666), 

przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)  

i zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia 

wystawienia ostatniej faktury dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu VAT w trakcie 

trwania Umowy, tj. rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy 

podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego 

zdarzenia. – o ile dotyczy Wykonawcy 

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, jest zgłoszony do właściwego organu 

podatkowego i widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dn. 11.03.2004 r.  

o podatku od towarów i usług, obowiązującej od dn. 01 września 2019 r. Wykonawca zobowiązuje 

się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru 

rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub 

wykreślenia go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 2 dni od zaistnienia tego 

zdarzenia. – o ile dotyczy Wykonawcy 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy/nie posiada statusu dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424). 

Wykonawca oświadcza, że do określenia statusu przedsiębiorcy, zostały przyjęte dane zgodnie z 

zasadami ujętymi w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.) tj. (I) za ostatni 

rok obrachunkowy, (II) dzień kończący ostatni rok obrotowy ………………………………. 

(dzień-miesiąc-rok),(III) kategoria przedsiębiorcy w ostatnim roku obrachunkowym: 

mikroprzedsiębiorca/ mały przedsiębiorca/ średni przedsiębiorca/ duży przedsiębiorca. 

 

§ 6 

 

1. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 3 lub § 4 Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1% wartości 

przedmiotu zamówienia, którego uchybienie dotyczy, za każdy dzień zwłoki, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 7. 

2. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 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 przedmiotu umowy, którego 

uchybienie dotyczy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 7. 
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3. Wysokość kary, o której mowa w ust. 1, 2 i 4 oraz § 7 ustala się na podstawie sumy wartości cen 

jednostkowych netto niewykonanego zobowiązania, powiększonych o należny podatek VAT, 

zgodnie z zestawieniem cen jednostkowych, złożonym na podstawie Rozdziału 19 SWZ. 

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

nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% jego wartości. 

5. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1, 2 i 4 oraz w § 7 nie pokrywają szkody, 

stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

 

1. W razie niewykonania umowy polegającego na niedostarczeniu przedmiotu umowy zgodnie z § 1  

i § 2 lub nie wywiązywaniu się z obowiązku nałożonego w § 3 ust. 3 lub § 4  

i pozostawaniu w zwłoce w realizacji umowy przekraczającej 20 dni, Zamawiający uzna 

zamówienie za niezrealizowane. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % wartości zamówienia, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3. 

W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część umowy. 

2. Maksymalna wysokość kar przewidzianych w umowie nie przekroczy 20% wartości przedmiotu 

zamówienia. 

§ 8 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w § 6 i § 7  

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 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego za wykonaną część dostawy. 

 

§ 10 

 

1. Strony uznają niedotrzymanie lub opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy 

uniemożliwiające należyte wykonanie obowiązków za usprawiedliwione, jeżeli zostały 

spowodowane przez okoliczności, które powstały na skutek działania siły wyższej. 

2. Ilekroć w umowie mowa o sile wyższej – rozumie się przez to występujące po zawarciu Umowy 

zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia oraz niezależne od stron zdarzenie takie, 

jak: katastrofy naturalne (katastrofalne działanie przyrody i klęski żywiołowe), wojny, ataki 

terrorystyczne, akty władzy państwowej (np.  stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski 

żywiołowej, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii), strajki o zasięgu krajowym 

uniemożliwiające należyte wykonanie przez Strony przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 2 dni, od kiedy nawiązanie komunikacji stanie się możliwe, przekaże drugiej 

stronie pisemną informację o zaistnieniu siły wyższej i jej przewidywanych skutkach dla realizacji 
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umowy oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty 

potwierdzające jej wystąpienie. 

4. Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania powyższej 

informacji, uzgodnią pisemnie tryb dalszego postępowania w przedmiocie realizacji Umowy. 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego  

i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie  

art. 454-455 ustawy, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

2. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego w umowie. 

 

§ 13 

 

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy powszechne 

właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

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

Wykonawcy. 

 

 

 

 

 WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

        …………………………..                                                                   ……………………. ….

                  


