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WZÓR  UMOWY             Załącznik nr 3 do zaproszenia 

z dnia  grudnia 2022 roku 

 

Pomiędzy Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym z siedzibą w Chełmie, 

adres: Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm,                                                   

NIP-563-10-66-206; REGON 000322985 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

reprezentowaną przez: 

  

zwanym dalej Dostawcą, 

zwanymi dalej łącznie Stronami 

 

§ 1 

1. Zamawiają powierza, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy druków, zwanych dalej 

„towarem’’ na potrzeby Sądu Rejonowego w Chełmie przez okres od dnia 01.01.2023r. do 

31.12.2023r. 

2. Wykaz zamawianego towaru stanowi Załącznik Nr 1 do umowy, zgodnie ze złożonym w dniu 

… grudnia 2022 roku formularzem ofertowym, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Strony przewidują możliwość zamówienia innych ilości poszczególnych rodzajów druków niż 

wynika to z Załącznika nr 1, w cenach jednostkowych zgodnych z tym załącznikiem, w ramach 

kwoty nieprzekraczającej ceny oferty, co nie będzie stanowiło zmiany warunków umowy. 

Rozliczenie za dostarczony towar następować będzie na podstawie poszczególnych cen 

jednostkowych pomnożonych przez ilości dostarczonych druków. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia 

określonego w Załączniku nr 1, a Wykonawcy nie przysługuje z powodu nie zrealizowania 

całości zamówienia jakiekolwiek roszczenie do Zamawiającego. 

§ 2 

Dostawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością wynikającą  

z zawodowego charakteru swojej działalności.  

 

§ 3 

1. Dostawy towaru realizowane będą w formie świadczeń częściowych, które uruchamiane będą 

każdorazowo stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie jednostronnych 

dyspozycji Zamawiającego. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych 
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od daty złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający ma możliwość złożenia 

zapotrzebowania dwa dni robocze przed terminem realizacji. 

2. Do dokonania dyspozycji, o których mowa w ust. 1 uprawnione są ze strony Zamawiającego 

osoby, o których mowa w ust. 3 lit. a) – b).  

3. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Dostawcą po stronie Zamawiającego są: 

a) …………………….. 

b) …………………….. 

4. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Dostawcy jest  

      a)  ……………………..  

 

§ 4 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar do magazynu Sądu Rejonowego 

w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16, 22-100 Chełm 

2. Dostawca ponosi koszty transportu związane z dostarczeniem towaru. Obowiązek należytego 

opakowania i ubezpieczenia towaru w czasie transportu spoczywa na Dostawcy. 

3. Za wszelkie szkody i uszkodzenia dostarczanego towaru powstałe do czasu wydania towaru  

w sposób określony w § 5 ust. 1, odpowiedzialność ponosi Dostawca. 

§ 5 

1. Wydanie towaru nastąpi w magazynie Zamawiającego wskazanym w § 4 ust.1. 

2. Towar dostarczony do magazynu będzie kontrolowany pod względem ilościowym  

i jakościowym pod względem wad jawnych.  

3. Dostawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi  

i ewentualnie gwarancji za wady fizyczne towaru. 

4. Brak ilościowy towaru (liczba dostarczonych sztuk) stwierdzony w dostawie Dostawca 

zobowiązuje się uzupełnić w ciągu 48 godzin od zgłoszenia braku.  

5. O stwierdzonych wadach jakościowych niejawnych towaru Zamawiający powiadomi Dostawcę 

niezwłocznie po ich wykryciu.  

6. Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie 4 dni 

roboczych. 

§ 6 

Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o niemożności wykonania 

świadczenia częściowego. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne: 

a) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia 

licząc od wartości brutto towaru, co do którego Dostawca pozostaje w opóźnieniu, 
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b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w czasie określonym w § 5 ust. 4 lub 6 umowy  

w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia licząc od wartości brutto towaru 

podlegającego uzupełnieniu. 

2. Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy, w następujących 

przypadkach: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy  

w wysokości 10 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto Dostawcy, 

b) odstąpienia od umowy przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo do obciążenia Dostawcy 

karą umowną w wysokości brutto 5 % całego niezrealizowanego zamówienia, 

3. Jeżeli nie wykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi  

od Dostawcy (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Dostawcą 

dodatkowy termin wykonania zamówienia. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 

gdy Dostawca nie wypełnia ustaleń niniejszej Umowy, w szczególności narusza termin dostaw 

świadczeń częściowych, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub narusza termin wyznaczony  

na usunięcie wad, o którym mowa w § 5 ust. 4 lub 6.  

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust. 4, 

Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar, o których mowa w ust. 1 lit. a-b. 

6. Zamawiający ma prawo potrącenia kar, o których mowa w ust. 1 lit. a-b, oraz odszkodowania 

za odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 lit. a-b z należnego Dostawcy wynagrodzenia.  

7. Niezależnie od kar umownych wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za 

szkodę  rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 8 

Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie 

określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem. 

§ 9 

Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie, 

których wszedł wykonując zamówienie. 

§ 10 

1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi 

Netto:  …………..zł 

(słownie: ……………………………00/100), 

Kwota VAT ………… zł. 

Brutto ( z VAT) ………….. zł  

(słownie:………………………….. 00/100). 
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2. Dostawca będzie stosował ceny jednostkowe na poszczególne materiały zgodnie  

z załączonym do oferty formularzem cenowym (Zał. Nr 1 do umowy). Ceny podane w tabeli nie 

mogą ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy. 

3. Umowa może wygasnąć przed zakończeniem okresu obowiązywania w przypadku 

zrealizowania zamówień w kwocie wymienionej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, dokonanego na piśmie.  

5. Niezależnie od postanowień ust. 3 i 4 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez skutków prawnych i finansowych w przypadku braku środków 

finansowych wynikających z planu budżetowego.  

6. W sytuacji nie złożenia zamówień przez Zamawiającego o wartości wskazanej w §10 ust. 1 

Umowy, Dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od niniejszej umowy  

w terminie do końca okresu jej obowiązywania w przypadku dokonania przez Zamawiającego 

Centralnego zamówienia objętego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z Zarządzeniem 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego i zamawiającego 

właściwego do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania 

zamówień dla jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra 

Sprawiedliwości oraz organizacji realizacji dostaw i usług w sądownictwie powszechnym z dnia 

2 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MS z 2021 r. poz. 152). Uprawnienie powyższe przysługuje 

Zamawiającemu do dnia wykonania niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za 

zrealizowane w ramach niniejszej umowy usługi. 

§ 11 

1. Dostawca wystawi fakturę VAT w zakresie zrealizowanej dostawy, w ciągu 7 dni po 

zrealizowaniu świadczenia częściowego i po pozytywnym odbiorze ilościowym. 

2. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Dostawcy w terminie 21 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego 

polecenia do banku, o ile na koncie znajdują się niezbędne środki na pokrycie polecenia. 

4. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy 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 r. poz. 1666), Zamawiający wyłącza możliwość składania 

faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (,,platformy’’) o którym 

mowa we wskazanej ustawie.    
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§ 12 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

podpisanej przez obie strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Obie strony oświadczają, że spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo 

sąd powszechny w Lublinie. 

4. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy jest formularz ofertowy, na podstawie 

którego dokonano wyboru Dostawcy (Zał. Nr 1 do umowy). 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Zamawiający: Dostawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Maria Zbarachewicz 

 

 


