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UMOWA NR ZP/…/2018 
 NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ELEKTYCZNYCH 

 
Zawarta w Mielcu w dniu ……. pomiędzy: 
 
Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, NIP: 817-00-05-093, REGON: 

690024569, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 49617, reprezentowaną przez: 
  

1. Józef Twardowski – Prezes Zarządu 
2. Łukasz Gajdowski – Wiceprezes Zarządu 

 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
 
………………………………. 

reprezentowanym przez :  
 

1. …………………… 
 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości poniżej 30.000 Euro netto w trybie zapytania ofertowego na:  „Zakup materiałów eksploatacyjnych 
elektrycznych na potrzeby obiektów kubaturowych dla Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu.” – nr 

sprawy ZP/SUI/13/2018 
  

§ 1. 
Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup materiałów eksploatacyjnych elektrycznych na potrzeby obiektów 
kubaturowych dla Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych elektrycznych na 
potrzeby obiektów kubaturowych Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu określonych co do 
rodzaju i ilości w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym   załącznik  do zapytania ofertowego (nr sprawy 
ZP/SUI/13/2018) oraz  w Ofercie Wykonawcy z dnia 02.07.2018r. 

Przedmiot dostawy będzie pochodził z bieżącej produkcji i będzie fabrycznie nowy. 
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje producenta o materiale 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Materiały dostarczane będą oznakowane znakiem CE lub B 
zgodnie z ustawą o materiałach budowlanych.   
 

§ 2. 
Terminy i sposób realizacji, gwarancja 

 

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu Umowy własnym transportem ( z rozładunkiem) w 

miejsce  wskazane przez Zamawiającego- teren miasta Mielec. 
3. W sytuacji, gdy dostawa obejmuje materiały odbiegające od treści zamówienia objętego Zapytaniem Ofertowym 

Zamawiającego nr ZP/SUI/13/2018 ( zwiększone ilości, materiał nie występujący w zamówieniu, itp.)  
Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru materiału nie wymienionego w treści Zapytania. Towar ten 
wykonawca zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Bieg gwarancji rozpoczyna się od 
dnia przyjęcia bez zastrzeżeń dostawy. Okres gwarancji – 12 miesięcy. 

5. W okresie udzielonej gwarancji w przypadku wykrycia wad w przedmiocie zamówienia Zamawiający złoży 
reklamację pisemną lub faksem z krótkim opisem wad. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia reklamacji rozpatrzy złożoną reklamację oraz na własny koszt dokona wymiany reklamowanych 
materiałów na wolne od wad  ( fabrycznie nowe ). 

6. W okresie gwarancji, ciężar i koszty realizacji wszystkich procedur gwarancyjnych spoczywają na Wykonawcy.  
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
 
 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji całego Przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę netto … PLN, podatek 

VAT … PLN, wartość brutto …  PLN  
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2. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie … dni od 

daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT po protokolarnym odbiorze 
Przedmiotu Umowy. 

3. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu 
do banku prowadzącego jego rachunek. 

4. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane prawem i niezbędne dokumenty 
odniesienia dotyczące dostarczonych materiałów oraz sprzętów. W przeciwnym razie faktura zostanie uznana 
za niekompletną i odesłana do Wykonawcy bez akceptacji co uprawnia Zamawiającego do wstrzymaniem się z 
zapłatą z dostawę do czasu uzupełnienia w/w dokumentów. 

 
§ 4. 

Rozliczenie dostawy 
 

1. Przyjęcie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osobę upoważnioną 
przez Zamawiającego – … oraz upoważnioną osobę ze strony Wykonawcy  - … 

2. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
 

§ 5. 
Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
o w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w  

wykonaniu Przedmiotu umowy, 
o w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia 

w załatwieniu reklamacji złożonej przez Zamawiającego, 
o w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1, w przypadku gdy odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar 

umownych. 
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, bez wyznaczania terminu dodatkowego na wykonanie, może 

nastąpić jeżeli Wykonawca: 
o zwleka z wykonaniem Przedmiotu Umowy dłużej niż 5 dni. 

4. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach 
określonych w Kodeksie cywilnym, a także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.  
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i na osobach pracowników Wykonawcy 

(uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć pracownika) jakie powstaną w czasie wykonywania niniejszej 
umowy. 

3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego,  
4. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 
6. Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy są: 

 
Załącznik  – Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym. 
 
 
Zamawiający           Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
sporządził: K.Opałacz 


