
UMOWA Wzór 

Zawarta w dniu                    roku pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym w Krzywem, 

posiadającym numer NIP 8442349809 zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu, 

którego działa: 

Tomasz Huszcza –  dyrektor 

a 

                                                                                                              ,  zwaną w treści umowy 

Wykonawcą w imieniu, którego działa 

                                                                                                

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru 

kserograficznego oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek 

i kserokopiarek na potrzeby Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe 82 

(magazyn) za kwotę                                           złotych brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części zamówienia. Wykonawca 

nie ma prawa rościć pretensji z tego tytułu. 

3. Zamówienia składane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego faksem, pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie w dni robocze do godziny 15.00. 

4. Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia 

do siedziby Zamawiającego w miejscowości Krzywe 82 w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni 

robocze własnym transportem. 

§ 2 

1. Płatność za dostarczony towar następować będzie co najmniej jeden raz w miesiącu 

przelewem po otrzymaniu towaru i faktury VAT w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury. 

2. Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca na dostarczony towar udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji licząc od 

dnia dostawy towaru. 

2. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek 

muszą być to materiały nowe, nieużywane. Opakowanie musi posiadać nazwę producenta, 

kod tuszu lub tonera, datę przydatności do użytku. Zamawiający nie dopuszcza stosowania 

zamienników. 

3. Jeżeli dostarczony towar będzie niezgodny z zamówieniem, to jest o innych parametrach 



technicznych niż wymagał Zamawiający Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru 

na właściwy w ciągu 48 godzin od momentu złożenia reklamacji przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli w wyniku zastosowania w drukarce lub kopiarce materiału eksploatacyjnego 

dostarczonego przez Wykonawcę dojdzie do uszkodzenia urządzenia Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy urządzenia na własny koszt. Za podstawę żądania przez 

Zamawiającego naprawy sprzętu uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu 

producenta sprzętu. Koszt sporządzenia takiej opinii ponosi Wykonawca. 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

- rozwiązania umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, 

- nienależytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto wadliwej partii towaru 

za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad. Przez nienależyte wykonanie umowy 

rozumie się w szczególności dostarczenie artykułów o nieodpowiedniej jakości, braki 

ilościowe lub artykuły o innych parametrach technicznych niż zaproponowane w formularzu 

ofertowym. 

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

- w przypadku niemożności potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty tejże kary umownej na 

pisemne wezwanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania na wskazany rachunek 

bankowy Zamawiającego. 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na podstawie dostarczonych faktur, 

pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania do zapłaty przez okres dłuższy niż 14 dni od 

upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia                                                 do 31 grudnia 

2022 roku. 

2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego 



okresu wypowiedzenia. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA 

 

 

 


