
Załącznik nr 4  

 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa Nr …………….. 

 

Zawarta w dniu ………………………..  r. w Mszczonowie pomiędzy:  

 

Gminą Mszczonów, Ul. Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, NIP: 838-14-26-420 -   

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów  

 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

którą reprezentuje: 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie – Monika Malczak                                          

                                         

oraz  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(nazwa firmy, adres, NIP, telefon)   

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę)                                          

   

zwanymi dalej „Stronami”. 

Na podstawie § 5, Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty  

130 000,00 złotych netto w Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, w wyniku przeprowadzenia przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zakup i dostawa 

materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w 2022 roku”, 

zawiera się umowę następującej treści:  

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia dla Zamawiającego na zapewnienie i dostawę do 

siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych (tonery) w cenach jednostkowych 

określonych w ofercie Wykonawcy, która stanowi integralną część niniejszej umowy, jako załącznik 

nr 1 oraz pozostałego asortymentu niewymienionego w załączniku zgodnie z aktualnym cennikiem 

Wykonawcy.  

2. W cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy w załączniku 1 wliczony jest także 

koszt zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych w opakowaniu zbiorczym (paczka do 40kg/rok) 

w celu przekazania przez Wykonawcę do utylizacji/recyklingu. Zamawiający oświadcza, iż w 

związku z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) na 

podstawie Rozporządzenia MK z dnia 19.12.2019 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 2531) nie ma 

obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. 

3. Zamawiający każdorazowo, poprzez środki komunikacji elektronicznej (e-mail) ustali z Wykonawcą 

asortyment i ilość dostarczanych artykułów oraz gotowość zwrotu w opakowaniu zbiorczym 

zużytych materiałów eksploatacyjnych. 



4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionej partii artykułów w terminie 3 dni 

roboczych oraz odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych i przekazania ich do 

utylizacji/recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 2 

 

1. Roczna wartość przedmiotu umowy może wynieść maksymalnie netto ……………..zł (sł.: ……….. 

złotych), VAT ………zł  (sł.:………….. złotych), brutto .................. zł (słownie:............... złotych)  

z tym, że Zamawiający zapłaci tylko za zamówione i dostarczone artykuły. 

2. Podane w ofercie ilości należy traktować jako orientacyjne. Zamawiający zastrzega możliwość 

rezygnacji z części zamówionych towarów. Rzeczywista ilość dostarczanych towarów wynikać 

będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a ich wartość nie przekroczy wartości umowy. 

3. Wykonawcy nie przysługuje zapłata odpowiadająca różnicy między wartością przedmiotu umowy,  

a kwotą wynikającą z faktycznych dostaw.  

4. Wartość cen jednostkowych pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.  

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,  

w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę 

faktura/rachunek  wystawiona na: 

Nabywca : Gmina Mszczonów, ul. Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, NIP 838-14-26-420 

Odbiorca/Płatnik: Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45,  

96-320 Mszczonów 

 

§ 3 

 

Strony ustalają, że zapłata za przedmiot umowy będzie następować partiami, po dostarczeniu 

zamówionych artykułów i po wystawieniu przez Wykonawcę faktury. 

 

§ 4 

 

1.   Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 roku 

2.  Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia  

przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 5 

 

W przypadku nie dotrzymania warunków przez jedną ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie 7 dniowy termin, od dnia dostawy, na zgłoszenie Wykonawcy 

ewentualnych zastrzeżeń do dostarczonych mu  artykułów. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych rozpatrzeć zgłoszone zastrzeżenia. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w dostarczeniu  

zamówionej partii towaru  w wys. 1% wynagrodzenia brutto za daną partię za każdy dzień zwłoki, 

2. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

§8 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 

go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną  

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej. 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------- ------------------------------- 

  ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


