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K-ZP.251.B.79.2020        Załącznik nr 4 

-Wzór umowy-                                                                                      

 

     UMOWA Nr ………. 

 

W dniu ………………..  w Chełmie 

 

pomiędzy 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, NIP: 563-20-77-608, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

 

mgr Jacka Kosińskiego – Kanclerza 

 

a 

……………………………………………………………..………………………………… 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

z siedzibą w  

……………………………………………………………………………………………….. 

NIP  ……………………..,  

 

zwanym/ną w dalszej części ”Wykonawcą” 

 

na podstawie udzielonego zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem 

Nr 53/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 

2016 r. w sprawie zasad realizacji zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w trybie „zapytania o cenę” dla zamówień o wartości szacunkowej 

nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1843), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa książek bibliotecznych do biblioteki Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

Zakres zamówienia: 

Książki z zakresu nauczania j. rosyjskiego – 40 egz. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Cena i warunki płatności 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę:   
  

cena wraz z podatkiem VAT: .................  zł 

(słownie: .............................................................................................................) 

 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych, 

wystawianych po wykonaniu części przedmiotu umowy i jednej faktury końcowej po 

wykonaniu całości przedmiotu umowy. 
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3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie przelane na jego konto w terminie ….. dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

 

§ 3 

                                          Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1  

z należytą starannością. 

2. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w czasie transportu  

spoczywa na Wykonawcy. 

 

§ 4 

                                               Warunki realizacji zamówienia  

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 

30.09.2020 r. 

2. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt.  

3. O gotowości przedmiotu umowy do dostawy Wykonawca zawiadamia upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy we własnej siedzibie. Wykonawca 

zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy 

wolny od wad w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku braku dostępu na rynku książek opisanych w załączniku nr 1 do umowy 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia książek zamiennych. 

6. Za realizację niniejszej umowy odpowiedzialni są: 

 - ze strony Zamawiającego: …………………………….. 

 - ze strony Wykonawcy:  ………………………………..       

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę.  

2. W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, bądź wymiany wadliwego przedmiotu 

umowy na nowy wolny od wad Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  

3. Zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie powyżej 7 dni uważa się za 

odstąpienie od umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.  

5. Wynagrodzenie umowne to wynagrodzenie należne za całość przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

Warunki odstąpienia od umowy 
1. Odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Odstąpienie od umowy winno pod rygorem nieważności nastąpić na piśmie i zawierać 

uzasadnienie.  
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§ 7 

Rozstrzyganie sporów  
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. 

2.  W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.  

2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


