
                                                          U M O W A  

Zawarta w dniu ……………….. r. w Mrągowie, pomiędzy Mrągowskim Centrum 

Kultury ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Lecha Gołębickiego 

a .  

  zwanym dalej  „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

 

treści następującej: 

                                                                           § 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie zgodnie z asortymentem 

wynikającym z Załącznika Nr 1 - na każdorazowe pisemnie (również faks, 

poczta elektroniczna) złożone zamówienie.  

2. Zakupiony towar zostanie dostarczony oraz wniesiony przez Wykonawcę, na 

jego koszt, do Mrągowskiego Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11-700 

Mrągowo, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. 

3. Artykuły powinny odpowiadać polskim normom jakościowym oraz powinny być 

wyłącznie oryginalne lub równoważne markowe. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu umowy działać z należytą 

starannością wykorzystując środki niezbędne do realizacji umowy. 

                                                                          § 2 

1. Dostawy będą zlecane sukcesywnie, wielokrotnie, w miarę potrzeb 

Zamawiającego, w asortymencie i ilościach określanych każdorazowo w 

zapotrzebowaniu podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy na każdorazowe złożone 

zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1 - w terminie do 48 godzin po dniu i 

godzinie  złożenia zapotrzebowania. 

 

3. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy w ramach obsługi 

zamówień składanych przez Zamawiającego jest Marek Koneszko tel.89 743 34 

52, faks: 89 743 34 60, e-mail: m.koneszko@mck.mragowo.pl 

 

mailto:m.koneszko@mck.mragowo.pl


                                                                               § 3 

1. Ceny brutto na poszczególne artykuły są ustalone zgodnie z Oferta Cenową z 

dnia ……………….. r. stanowiącym Załącznik Nr 1, do niniejszej umowy. 

2. Ceny jednostkowe brutto, określone w ofercie cenowej stanowiącej Załącznik Nr 

1, nie ulegną zmianie w całym okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty Wykonawcy w zakresie ceny, w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron (np. zmiana stawki podatku 

VAT). 

                                                                              § 4 

1. Wykonawca odpowiada za jakość, terminowość i zgodność dostaw z 

zamówieniami Zamawiającego. 

2. Przy każdej dostawie Wykonawca przedstawia dokument zawierający 

wartościowe i ilościowe zestawienie dostarczonych artykułów wraz z cenami. 

3. Upoważnieni pracownicy będą dokonywali odbioru artykułów pod względem 

rzeczowym, ilościowym oraz będą odbierali faktury za zamówiony towar. 

4. W przypadku dostarczenia towaru po cenie wyższej od ustalonej w ofercie 

cenowej, zapłata następuje wg cen wskazanych w ofercie  cenowej. 

5. W przypadku niezgodności dostarczonych artykułów ze złożonym 

zapotrzebowaniem, pracownik Wykonawcy sporządza na miejscu stosowny 

protokół niezgodności. 

6. Protokół, o którym mowa w ust. 4, podpisuje uprawniona osoba Zamawiającego 

oraz pracownik Wykonawcy realizujący daną dostawę. 

7. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu, o którym 

mowa w ust. 4, zrealizuje prawidłowo zamówienie zgodnie z przekazanym 

wcześniej zapotrzebowaniem, wystawiając stosowną fakturę korygującą. 

                                                                            § 5 

1. W przypadku niedostarczenia w terminie danej partii towaru, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu danego towaru u innego 

kontrahenta na koszt Wykonawcy. 

2. W przypadku dostarczenia uszkodzonych, wadliwych lub artykułów nie 

oryginałów nie posiadających sygnowane znaki producenta, Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany tych artykułów na nowe, wolne od wad, na 

swój koszt, w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawcy 

reklamacji. 

 



                                                                           § 6 

1. Zapłata za towar następuje przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. Numer konta Wykonawcy będzie 

każdorazowo podany na fakturze. 

                                                                         § 7 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z 

następujących tytułów i w podanych wysokościach: 

1). Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a. z tytułu opóźnienia w zapłacie w wysokości 3% wartości danej dostawy za każdy 

dzień opóźnienia. 

b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

2 000,00 zł. 

2). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za opóźnienie w danej dostawie w wysokości 5% wartości danej dostawy za każdy 

dzień opóźnienia, 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych po dostarczeniu poszczególnych 

artykułów w wysokości 1% wartości danej dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony 

od daty zgłoszenia reklamacji, 

c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

wysokości 2 000,00 zł. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne.  

                                                           

 

                                                         § 8 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z 

zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku 

nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

postanowień określonych w § 1 i § 2 umowy bez wypowiedzenia. 



                                                                       § 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

                                                                        § 10 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                                                                                               Wykonawca: 

 

 


