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Wzór umowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

zawarta w dniu ………………………. w Warszawie,
pomiędzy:
Urzędem Regulacji Energetyki z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 181 w Warszawie
(02-222), NIP: 526-211-00-05, REGON: 012726443,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………… z siedzibą w ……………………………………………………………………………….,
działającą na podstawie wpisu do rejestru …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….....………………………………………………
NIP: ………………..…………, REGON: …………………………………
reprezentowaną/ym przez:
Pana/Panią ……………………………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą dalej Wykonawcą
Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż oraz dostawa materiałów
biurowych/papieru kserograficznego1 do siedziby Zamawiającego w Warszawie oraz
ośmiu Oddziałów Terenowych z siedzibą w Gdańsku, Szczecinie, Łodzi, Lublinie,
Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą
oraz Formularzem asortymentowo – cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do
umowy.
3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, na podstawie zleceń Zamawiającego i
stosowanie do jego potrzeb. Wielkość zlecenia będzie wynikać z jednostronnej
dyspozycji Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy od dnia jej zawarcia do dnia
………………2 lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1
umowy w zależności, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.
5. Zlecenia Zamawiającego będą przesyłane do Wykonawcy pisemnie, faksem lub pocztą
elektroniczną. Każdorazowe zlecenie będzie realizowane w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Wykonawca na podstawie otrzymanego
zlecenia jest zobowiązany do dostarczania zamawianych materiałów na własny koszt i
ryzyko oraz do rozładunku zamówionych materiałów i ich złożenia w miejscu
(pomieszczeniu) wskazanym przez Zamawiającego lub upoważnionego pracownika
Zamawiającego pod adresy wskazane w Załączniku nr 1 do umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1
1

W zależności od części zamówienia
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do zamawiania materiałów w ilościach i proporcjach innych niż wskazane w Formularzu
asortymentowo-cenowym. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o realizację
zamówienia w ilościach i proporcjach wskazanych w Formularzu asortymentowocenowym.
7. W przypadku wycofania z oficjalnych kanałów dystrybucji materiału objętego
zamówieniem dopuszcza się zastąpienie (po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym)
takiego materiału, materiałem o parametrach technicznych (w tym objętość
opakowania, ilość sztuk w opakowaniu itp.) porównywalnych lub lepszych, co materiał
zastępowany z zachowaniem ceny materiału wycofanego.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczone materiały są wolne od wad, w tym od wad
prawnych i nie naruszają praw osób trzecich, wynikających z odrębnych przepisów.
Dostarczane materiały będą pozbawione zabrudzeń, odbarwień, zawilgoceń i uszkodzeń
oraz będą nowe, nadające się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, wysokiej
jakości, w pierwszym gatunku oraz będą właściwie opakowane i oznakowanie. Opis
znajdujący się na opakowaniu musi być w języku polskim. Opakowania producenta, nie
mogą nosić znamion otwierania i muszą zawierać co najmniej informacje takie jak:
oznaczenie producenta, nazwa, ilość materiału w opakowaniu.
9. Wykonawca udziela na dostarczone w ramach zlecenia materiały 12 miesięcznej
gwarancji jakości i przydatności do użycia, licząc od daty ich odbioru chyba, że
gwarancja producenta przewiduje dłuższe okresy.
10. Wykonawca zobowiązuje się w ramach i w okresie gwarancji, wskazanym w ust. 9 do
wymiany na swój koszt i ryzyko każdego wadliwego materiału na wolny od wad, w
terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji przekazanego
przez Zamawiającego pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem.
§2
1. Strony uzgadniają, że maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi brutto:
………………………….. zł (słownie: ……………………………zł), na które składa się wartość
netto: …………………. zł (słownie: …………………. zł) oraz kwota podatku VAT w stawce
………%, które będzie płatne częściami za sukcesywnie zrealizowanie zlecenia
Zamawiającego.
2. Wartość przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty związane z dostawą zamówienia
pod wskazane adresy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy, tj. transport,
rozładunek.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane zlecenie obliczane będzie każdorazowo po
cenach jednostkowych określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym,
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy oraz liczby rzeczywiście dostarczonych
materiałów. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w
pełnej kwocie z ust. 1. Ostateczna wartość Zamówienia wynikać będzie z rzeczywiście
zrealizowanych zleceń i nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia, określonego
w ust. 1.
4. Zapłata wynagrodzenia za dane zrealizowane zlecenie nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający
wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej. Faktura zostanie wysłana
z adresu mailowego Wykonawcy: ……………. na adres mailowy Zamawiającego: ……………
5. Przez cały okres obowiązywania umowy ceny jednostkowe materiałów określone w
Formularzu asortymentowo-cenowym pozostają bez zmian z zastrzeżeniem § 7 pkt 4
umowy.
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6. Dniem zapłaty wynagrodzenia za zlecenie jest dzień wydania dyspozycji przelewu z
rachunku bankowego Zamawiającego.
1.

2.

§3
W razie odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
Za każdy dzień zwłoki w realizacji danego zlecenia zamówienia/zgłoszenia reklamacji,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3. W przypadku nie wykonania czynności opisanych w § 1 ust. 5 umowy, Zamawiający
może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 2 ust. 1.
4. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych,
Zamawiający potrąci kwotę, stanowiącą równowartość tych kar z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. Za
niedostarczone lub wadliwe materiały wynagrodzenie im odpowiadające nie
przysługuje.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
§4
Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
a. braku zrealizowania obowiązków określonych w § 1 ust. 5 umowy, przez okres 5 dni
roboczych;
b. braku zrealizowania w terminie wynikającym z § 1 ust. 10 wymiany materiału na
odpowiadający warunkom określonym w Załączniku 2 do umowy.
§5
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w tym do
wystawiania zamówień bądź zgłoszeń reklamacji upoważnieni są:
a) ze strony Zamawiającego:
Pan/Pani ……………………………….., nr telefonu………………….., nr faksu
……………………….., e-mail: ………………
b) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani ……………………………….., nr telefonu………………….., nr faksu
……………………….., e-mail: ………………
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
§6
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, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 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 z tytułu wykonania części umowy.
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3. Niezależnie od postanowień dotyczących czasu trwania umowy oraz jej łącznej wartości,
jeżeli w kolejnym roku budżetowym, następujących po roku, w którym zawarto umowę,
Zamawiający nie będzie dysponował z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających
z decyzji organów władzy publicznej – środkami przeznaczonymi na sfinansowanie
wynagrodzenia, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
Zamawiający będzie zobowiązany do poinformowania Wykonawcy na piśmie o
zaistnieniu okoliczności, o której mowa powyżej, ze wskazaniem terminu w jakim
umowa ulegnie rozwiązaniu. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać
wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowanej już części niniejszej umowy.
§7
Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
1) zaistnienia siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec
łączącej Strony więzi prawnej:
 o charakterze niezależnym od Stron,
 którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
 którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez Strony,
4) stawki podatku od towarów i usług.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380,
z późn. zm.).
2. Zaistniałe spory między Stronami niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
…………………………………………………
Załączniki do Umowy:
1. Wykaz jednostek Zamawiającego.
2. Formularz asortymentowo – cenowy.

WYKONAWCA
…………………………………………...
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Załącznik nr 1
do umowy nr ……………
Wykaz jednostek Zamawiającego
Lp.

Nazwa
lokalizacji

Adres lokalizacji

Miejscowość

1.

Centrala URE w Warszawie

Al. Jerozolimskie 181,
02-222 Warszawa

2.

Północny OT URE
w Gdańsku

ul. Okopowa 7,
80-819 Gdańsk

Gdańsk

3.

Północno-Zachodni OT URE
w Szczecinie

ul. Żubrów 3,
71-617 Szczecin

Szczecin

4.

Zachodni OT URE
w Poznaniu

ul. Wielka 20,
61-774 Poznań

Poznań

5.

Środkowo-Zachodni OT URE
w Łodzi

ul. Traugutta 25,
90-113 Łódź

Łódź

6.

Wschodni OT URE
w Lublinie

Al. Józefa Piłsudskiego 13,
20-011 Lublin

7.

Południowo-Zachodni OT
URE we Wrocławiu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49-57,
0-032 Wrocław

Wrocław

8.

Południowo-Wschodni OT
URE w Krakowie

ul. Juliusza Lea 114,
30-133 Kraków

Kraków

9.

Południowy OT URE
w Katowicach

ul. Sokolska 65,
40-087 Katowice

Warszawa

Lublin

Katowice

