
BDG-WAD.2720.44.2021                 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
WZÓR UMOWY 

UMOWA nr ……/2021 
 
zawarta w dniu ……………. 2021 r. w Bydgoszczy pomiędzy: 
.................................................................................................................................................................................................................., 
NIP: ............................., REGON: ....................................,   
reprezentowanym przez: 
.................................... - .................................... 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
....................................................................................................................................................................................................,  
KRS:…………………………………………… 
NIP: ............................., REGON: ....................................,  
reprezentowanym (ą) przez: 
.................................... - .................................... 
zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), ze 
względu na wartość przedmiotu zamówienia, zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup i dostarczenie) akcesoriów kuchennych: 

1) patelni w ilości 1680 szt. 
2) brytfann w ilości 698 szt. 
3) rękawic neoprenowych w ilości 2378 szt. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi jakościowe określone w Zapytaniu ofertowym. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy: 

1) I dostawa - 05 lipca 2021 r. następujące akcesoria kuchenne do następujących lokalizacji (siedziba oraz 
Oddziały Urzędu): 

a) Bydgoszcz (ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3) – 257 szt. patelni oraz 257 szt. rękawic neoprenowych; 
b) Oddział w Toruniu (ul. Adama Mickiewicza 10-16) –166 szt. patelni oraz 166 szt. rękawic 

neoprenowych; 
c) Oddział we Włocławku (ul. Piekarska 16a) –158 szt. patelni oraz 158 szt. rękawic neoprenowych; 
d) Oddział w Inowrocławiu (al. Niepodległości 4) –81 szt. patelni oraz 81 szt. rękawic neoprenowych; 

2) II dostawa – do dnia 31 sierpnia 2021 r. do siedziby Urzędu oraz Oddziałów Urzędu – 698 szt. brytfann oraz 
698 szt. rękawic neoprenowych. Podział na poszczególne lokalizacje, adekwatny do podziału zawartego w 
punkcie powyżej, przedstawiony zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego przed terminem II dostawy. 

3) III dostawa – do dnia 31 listopada 2021 r. do siedziby Urzędu oraz Oddziałów Urzędu – 1018 szt. patelni 
oraz 1018 szt. rękawic neoprenowych. Podział na poszczególne lokalizacje, adekwatny do podziału 
zawartego w punkcie powyżej, przedstawiony zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego przed terminem 
III dostawy. 

2. Dostawa zostanie zrealizowana w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500. 
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt, a w przypadku powierzenia transportu osobom 

trzecim odpowiada za ich działania jak za własne. 
4. W dniu dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiający dokona ich sprawdzenia, co do zgodności  

z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym (sprawdzenie ilości). 
5. W razie stwierdzenia niezgodności z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje 

się wymienić na własny koszt przedmiot umowy na zgodny z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym, a 
w przypadku niezgodności ilościowej dostarczyć brakującą ilość w terminie 2 dni roboczych. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w Formularzu oferty 
Wykonawcy, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w łącznej wysokości: …………… zł brutto 
(słownie: ……………………………….. zł ……./100), w tym za: 

1) I dostawę w wysokości …………. zł brutto, 
2) II dostawę w wysokości …………. zł brutto, 
3) III dostawę w wysokości …………. zł brutto. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompletną i ostateczną cenę, uwzględniającą wszystkie 
przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, 
wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty), a także 
pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia na warunkach, formie i w zakresie 
określonym w Zapytaniu ofertowym, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa. 

3. Wynagrodzenie, Zamawiający zapłaci po każdej dostawie przelewem w terminie do 21 dni, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiającego, fakturze 
(rachunku). 

 
§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i 
wysokościach: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
3) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 -  

w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 
liczonego za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia. 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 
następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 

§ 5 
1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości od dnia dostawy na dostarczony przedmiot umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego lub 

mailowego zgłoszenia, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego (w formie pisemnej lub mailowej)  
o sposobie jej załatwienia. 

3. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca wymieni na własny koszt przedmiot umowy na wolny od wad. 
Zamawiający obowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy wadliwy przedmiot umowy będący przedmiotem 
reklamacji.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 
 z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

4. Dla wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawca wskazuje następujące dane do kontaktu: 
………………………………………………………………………… (imię i nazwisko Opiekuna klienta, mail, telefon, adres, na który 
dokonywany ma być zwrot wadliwych rzeczy). Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustępie wymaga dla 
swej skuteczności pisemnego zawiadomienia Zmawiającego i nie pociąga za sobą konieczności zmiany umowy 
w formie aneksu.  

 
§ 6 

Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące w 
tym zakresie przepisy prawa. 

§ 8 
Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 10 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  
dla każdej ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

………………………………… 

WYKONAWCA: 
 

………………………………… 
 
Załączniki: 
Kopia Formularza oferty Wykonawcy 


