
    

Umowa dostawy Nr…… 

  

Zawarta w dniu …………….  roku  pomiędzy:  

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą  

w Warszawie (01-473) przy ul. Kocjana 3 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla  M.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000373652, NIP 5222967596, REGON 142732693  

zwaną dalej „IGB MAZOVIA” bądź „Zamawiający” 

reprezentowaną przez 

Arkadiusz KARBOWIAK – Dyrektor Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej  MAZOVIA 

Piotr  PAWLIK -  Kierownik  Fili w Studzieńcu 

a 

……………………………………………………………………………………………….z  siedzibą  

w   ……………………………………………..,  zarejestrowaną pod numerem  ………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

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

  

§ 1 

1.    Przedmiotem umowy jest dostawa: 77 szt. Stelaży krzesła stylowego , określonych w załączniku nr 1 do 

umowy, według cen zgodnie z treścią ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2.    Dostawa stelaże krzeseł stylowych zrealizowana będzie do dnia 18 lipca 2016 r. 

3.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby właściwego Odbiorcy: 

IGB MAZOVIA FILIA W STUDZIEŃCU, 96-330 Puszcza Mariańska Studzieniec1 

  

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 18.07.2016r. 

2. Datą wykonania umowy jest data podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1,  

3. Ilekroć w umowie jest mowa o Odbiorcy należy przez to rozumieć pracowników Zamawiającego 

wykonujących czynności związane z zakupami na rzecz  Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej 

MAZOVIA z siedzibą w Warszawie (01-473) przy ul. Kocjana 3 



§ 3 

1. Strony określają wartość umowy na:  

Wartość netto : ……….. …….zł  (słownie: …………………………………………………. zł) 

Wartość brutto: ………… ….. zł (słownie: ……………………   ……………………………zł) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku osiągnięcia 

wartości brutto określonej w ust. 1. 

  

§ 4 

  

1. Wykonawca zobowiązuje się do : 

a) dostarczenia przedmiotu umowy posiadającego odpowiednie świadectwa oraz spełniającego obowiązujące 

wymagania i normy jakościowe określone w odrębnych przepisach, 

b) dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane w umowie, zabezpieczenia go na czas przewozu i 

ponoszenia całkowitej odpowiedzialności  za dostawę i jakość oraz rozładunku, 

2. Dostawa winna być zrealizowana w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie podczas dostawy kierowcy i środka transportu rygorom procedur 

bezpieczeństwa obowiązującym u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

4. Do czasu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń ryzyko 

wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 

5. Z tytułu załadunku, transportu i rozładunku artykułów Wykonawcy nie przysługuje odrębne 

wynagrodzenie. 

§ 5 

  

1. Odbiór przedmiotu umowy będzie polegać na komisyjnym ustaleniu zgodności na sprawdzeniu zgodności 

rodzajów, ilości i cech poszczególnych artykułów z załącznikami do niniejszej umowy. Dopuszcza się 

częściowe odbiory.  

2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru. 

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający – z zastrzeżeniem ust. 4 - może 

wyznaczyć termin na ich usunięcie. Po usunięciu wad strony sporządzą dodatkowy protokół odbioru.  w 

takim przypadku ust. 1 i 2 stosuje się. Dopuszcza się sporządzenie więcej niż jednego dodatkowego 



protokołu odbioru. 

4. Jeżeli w toku odbioru czynności zostaną stwierdzone wady to niezależnie od innych uprawnień 

wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1.      jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, 

zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

2.      jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może według swego wyboru: odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi w całości lub części - na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanego przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które w ocenie Zamawiającego uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy, zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.  

7. Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania przez obie strony bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru, a w przypadku jego sporządzenia – dodatkowego protokołu odbioru. 

  

§ 6 

 

 

 Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości , której okres 

biegnie od daty bezusterkowego odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy. 

 
 

§ 7 

  

1.    Należność z tytułu realizacji umowy będzie płatna po wykonaniu dostawy przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty odbioru artykułów bez wad i po 

otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

2.    Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej 

MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, NIP 5222967596. 

3.    Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu wykonania przez Zamawiającego polecenia zapłaty. 

 

§ 8 



 

Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20 % wartości brutto niewykonanej bądź nienależycie wykonanej części dostawy.

W przypadku opóźnienia w dostawie stelaży krzeseł, Dostawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną 

w wysokości 0,1% ceny określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Zastrzeżenie bądź zapłata kar umownych nie wyłączają uprawnienia Zamawiającego dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 9 

  

1.    Niezależnie od przypadków przewidzianych w przepisach prawa Zamawiający ma prawo w każdym 

czasie odstąpić od umowy, jeżeli: 

a)     zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 

b)    Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań umownych lub wykonuje je w sposób nienależyty,  w 

szczególności, jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy. 

2.      W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

umowy. 

3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zwierać uzasadnienie. 

4.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w terminie 30 dni od daty powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o przyczynach je uzasadniających. 

5.    Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

  § 10 

  

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

§ 11 

  



Ewentualne spory Stron rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby  

Zamawiającego. 

§ 12 

  

Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

  

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 

  

  

  

IGB MAZOVIA                                                                                           WYKONAWCA 

  

  

 


