
   Załącznik nr 4  
   do zapytania ofertowego nr AG.272.1.2019 
 

UMOWA SUKCESYWNEGO KUPNA – SPRZEDAŻY - projekt 
 nr ………………..  

 
zawarta w dniu …………… r. w Wałczu pomiędzy: 
 
Powiatem Wałeckim, adres: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, NIP: 765-16-76-498, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Wałczu, w imieniu którego działają: 
1. Pan Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki, 
2. Pani Jolanta Wegner – Wicestarosta Wałecki, zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………………………………………………………………………, zwanym dalej 
„Wykonawcą”, łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych do drukarek  
i kserokopiarek szczegółowo opisanych w ofercie Wykonawcy wraz z odbiorem zużytych 
materiałów  eksploatacyjnych, stanowiącej integralną część Umowy, zwanych dalej „towarami”.  

2. Dostawa towarów odbywać będzie się częściami i periodycznie, w ilościach i terminach 
zgodnych z potrzebami Zamawiającego, na podstawie odrębnych zamówień. 

 
§ 2. 

CZAS TRWANIA UMOWY 
Umowa zawarta zostaje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 
§ 3. 

SPOSÓB REALIZACJI DOSTAW 
1. Wykonawca dostarczać będzie zamówione towary od poniedziałku do piątku, w terminie 

wskazanym w zamówieniu, w godzinach od 8.00 do godz. 15.00. 
2. Wykonawca dostarczać będzie towary na adres Zamawiającego. 
3. Sposób dostarczania i wydawania towarów zapewniać będzie ich całość  

i nienaruszalność, w szczególności sposób opakowania tonera (tylko oryginalne opakowanie 
producenta)  i przewozu odpowiadać będzie właściwościom towarów.   

4. Zamówienia składane będą według wyboru Zamawiającego telefaksowo na numer 
………………….. lub e-mailem na adres………………………….. ze wskazaniem rodzaju i 
ilości zamawianych towarów. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia. 

5. Dostarczone Zamawiającemu towary zostaną przeliczone i na powyższą okoliczność sporządzony 
zostanie protokół odbioru. 

6. W przypadku, gdy część towarów podlegających sprawdzeniu będzie miała wady lub dane 
zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, co zostanie stwierdzone  
w protokole, Wykonawca dostarczy, w tym samym dniu lub w innym dniu wskazanym przez 
Zamawiającego, towary wolne od wad lub brakujące, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego 
tytułu dodatkowych kosztów. 

7. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo 
zamówić brakujące towary u osoby trzeciej, a różnicą ceny tego zamówienia (jeśli będzie ona 
wyższa od ceny określonej w Umowie) obciążyć Wykonawcę. 

 
§ 4. 

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie rzeczywistej ilości zamawianych  

i dostarczanych towarów oraz cen jednostkowych podanych w załączniku  Umowy, przy czym 
całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy kwoty ……………….. zł. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy 
Wykonawcy, w terminie do 31 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
sporządzonej faktury VAT. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT za dostarczone towary, będzie podpisany protokół odbioru, o 
którym mowa w § 3 ust. 5. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT na dostarczane towary i dołączyć ją do 
dostarczanych towarów. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze VAT numer 
Umowy. Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia na fakturze VAT towarów dostarczonych na 
podstawie innych umów. 

 
§ 5. 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA 
Zamawiający może odstąpić od części niewykonanej jeszcze Umowy w przypadkach określonych  
w przepisach prawa, a także, jeżeli Wykonawca trzykrotnie nie dostarczy towarów w umówionym 
terminie, trzykrotnie wykona Umowę w sposób nienależyty, inny niż poprzez nieterminową dostawę 
towarów oraz jeżeli Wykonawca opóźnia się z dostawą towarów dłużej niż 3 dni. 

 
§ 6. 

KARA UMOWNA 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) opóźnienie w dostawie towarów, w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia; 
2) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 10% całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 4 ust. 1. 

2. Maksymalna łączna kwota kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 
10% całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  
 

§ 7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek 
sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do 
powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w 
formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie. 

2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej 
postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści 
Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź 
też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze 
negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja 
będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne  
i skuteczne, jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych 
przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści  – 
do postanowień dotkniętych nieważnością. 

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności  
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi 

oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron. 
 

 
Zamawiający               Wykonawca 

 


