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Załącznik nr 2 
 

Umowa  -  projekt 
 
zawarta w dniu ……………. 2020 r. w Stargardzie pomiędzy: 
Stargardzkim TBS Spółka z o. o. w Stargardzie z siedzibą przy ul. A. Struga 29, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum                           
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000168283, NIP 854-00-14-151, posiadającą 
kapitał zakładowy w wysokości 42  976 000,00 zł i reprezentowaną przez: 
1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
zwaną w dalszym ciągu niniejszej umowy Zamawiającym, 
a 
………………………………………………………………………………………..………………..………
………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy Wykonawcą. 
 
 
Niniejsza umowa została zawarta z Wykonawcą wyłonionym w wyniku prowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy artykułów technicznych dla Stargardzkiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Stargardzie przez okres 12 miesięcy               
w trybie zapytania ofertowego w oparciu o art. 4.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na własność artykuły 

techniczne w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 1 do umowy Pakiet nr......... 
2. Materiały budowlane będące przedmiotem zamówienia są wprowadzone do obrotu                            

i stosowania na terenie RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

3. Dostawa dokonywana będzie sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych składanych 
przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia większej ilości towaru z jednej pozycji              
z jednoczesnym zmniejszeniem ilości w innej pozycji w ramach jednego Pakietu aż do 
wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania na dany Pakiet. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieobjęcia zamówieniami częściowymi całego 
asortymentu ilościowego, nie więcej jednak niż 10% wartości zamówienia na dany Pakiet. 
Niezamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy towaru w ilości określonej                      
w Załączniku 4 do SIWZ, nie więcej jednak niż 10% wartości całkowitej przedmiotu umowy                 
w ramach danego Pakietu, nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń 
o zamówienie pozostałej części towaru ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu. 

 
§ 2 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od .................................. do 
....................................., lecz nie dłużej, niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania, 
wynikającej z niniejszej umowy. 
 

§ 3 
1. Dostawa towaru odbywać się będzie transportem Wykonawcy na podstawie zamówień 

składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej, drogą elektroniczną bądź faksem. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie pisemnej, 

drogą elektroniczną bądź faksem. 
3. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze liczone od następnego dnia od otrzymania 

zamówienia przez Wykonawcę. 
4. Dniem dostawy towaru jest dzień wydania towaru Zamawiającemu potwierdzony w formie 

pisemnej przez upoważnione przez strony umowy osoby. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia takiego opakowania towarów aby nie dopuścić 
do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

6. Zamawiający określa minimalną wartość częściowego zamówienia, którą Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć na: 
1) w pakiecie nr 3 - artykuły ogólnobudowlane – na 500,00 zł brutto, 
2) w pakiecie nr 4 - okucia, zamki, wkręty – na 500,00 zł brutto, 
3) w Pakiecie nr 6 - Szkło- na 100 zł brutto. 
W przypadku zawarcia umowy z jednym Wykonawcą na różne Pakiety Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do składania zamówień częściowych na asortyment z różnych 
Pakietów na łączną kwotę minimalną 500,00 zł brutto. 

 
§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ustaloną w oparciu o ceny jednostkowe wynikające ze 
złożonej przez Wykonawcę oferty, a stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
Wartość umowy brutto: …………………………………………………………………….. 

2. Zapłata ceny nastąpi po dokonaniu odbioru zamówionego towaru w terminie do 21 dni 
liczonych od dnia doręczenia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę w fakturze VAT. 

3. Zapłata ceny w terminie, o którym mowa wyżej może nastąpić w przypadku prawidłowo 
wystawionej faktury, potwierdzonej  odbiorem towaru przez Zamawiającego, obejmującej 
dostarczony towar zgodnie  z zamówieniem. 

4. Cena, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy,                            
w szczególności związane z transportem, opakowaniem oraz podatkami i innymi opłatami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

5. Cena brutto umowy jest niezmienna przez cały okres trwania umowy. 
 

§ 5 
1. W przypadku posługiwania się podwykonawcami przy realizacji przedmiotowej umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia wraz ze swoją fakturą kserokopii faktury 
poświadczonej za zgodność z oryginałem wystawionej przez podwykonawcę za zrealizowany 
zakres robót wraz z dowodem zapłaty podwykonawcy lub cesję wierzytelności przysługującej 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego na rzecz podwykonawcy do wysokości 
zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawcy. 

2. W razie braku dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w ustępie 1, 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, 
któremu  w terminie do 7 dni przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zgodnie z § 9 umowy. 

5. W razie zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ustępie 4 Zamawiający 
postępuje zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o czym zawiadamia 
Wykonawcę lub podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę odpowiednio. 

6. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w ustępie 3, konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

7. Dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzeń, o której mowa w ustępie 3 stanowi podstawę 
potracenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zastosowania kary umownej               
z § 8 ust. 1 umowy. 

8. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności 
bez zgody Zamawiającego wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia 
zobowiązań Wykonawcy (np. tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również 
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zawrzeć umowy z osobą trzecią o postawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C), ani 
dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. 

 
§ 6 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi/ przy pomocy 
podwykonawców w  zakresie: …………………………………………………………… 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                              
o podwykonawstwo oraz jej zmiany. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania, do projektu umowy o podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub pisemnego 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy/jej zmian 
przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                        
o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy o podwykonawstwo                       
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, pod rygorem skutków 
opisanych w § 5. 

 
§ 7 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towarów 
przez które należy rozumieć w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach umowy są wolne od 
wad fizycznych w rozumieniu ust 1. 

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości ponosi Wykonawca. 
4. Na podstawie udzielonej gwarancji Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany towaru 

na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy towarów, w zależności od wyboru 
Zamawiającego lub właściwości towaru. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 30% wartości niezrealizowanej wartości umowy brutto, przy czym 
z prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy 
od zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

2) opóźnienia w realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust 3 umowy w wysokości 0,2% 
wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu 
świadczenia  w całości lub części wynoszącego co najmniej 10 dni, przy czym z prawa do 
odstąpienia od umowy z tej przyczyny Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy 
od upływu 10-dniowego terminu opóźnienia. 

3. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                       
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej 
okoliczności. 
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4. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty ceny za 
dostarczony towar z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości 
przewyższającej wysokość zastosowanych w niniejszej umowie kar umownych. 
 

§ 9 
1. Spory mogące powstać na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Formularz ofertowo cenowy. 


