
Opis przedmiotu zamówienia/istotne postanowienia umowy

       Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów piśmiennych dla 

Urzędu Miasta Płocka, wymienionych w zestawieniu w okresie od dnia 02.01.2015r. 

do  dnia  31.12.2015r.  z  zastrzeżeniem,  że  umowa  wygasa  w  przypadku 

wcześniejszego wydatkowania kwoty na jaką opiewa umowa.

Materiały dostarczane muszą być nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, a 

termin przydatności do użycia powinien być nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od 

dnia dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wszelkie dostawy 

( w tym wniesienie) i wymiany materiałów następują na koszt Wykonawcy.

Dostawy  powinny  odbywać  się  w  terminie  jednego  dnia   od  chwili  otrzymania 

zamówienia  od  uprawnionego  przedstawiciela  Zamawiającego  ,  osobami 

wyznaczonymi do składania zamówień są …................................................................

Zamówienie  może  być  złożone  drogą  pisemną,  elektroniczną,  faksem  lub 

telefonicznie w godzinach pracy Zamawiającego.  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości 

umowy brutto  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy przez  Wykonawcę  oraz   2% 

wartości brutto za każdy dzień opóźnienia niedostarczonej partii materiałów.

Przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać 

sprawdzenia ilości i jakości przedmiotu zamówienia.

Niezgodność  ilościową  dostarczonego  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający 

zobowiązany jest reklamować Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 

w terminie 3 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

Niezgodność  jakościową  dostarczonego  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający 

zobowiązany jest reklamować  Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 

w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady przedmiotu zamówienia.

W  przypadku  reklamacji,  Wykonawca  obowiązany  jest  dostarczyć  prawidłowy 

przedmiot zamówienia, w terminie 2 dni roboczych tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i 

świąt, od dnia złożenia reklamacji (liczy się data wysłania faksu, e-maila lub data 

odebrania pisma).

Powyższe  czynności,  Wykonawca  będzie  wykonywał  w  ramach  wynagrodzenia 

umownego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej  ilości  materiałów, 

niż podana w załączniku i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne 

roszczenia poza roszczeniami o zapłatę za już dostarczone materiały.



Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy możliwość dokonywania 

zmian  ilościowych  w  zaoferowanym  asortymencie,  stosownie  do  rzeczywistych 

potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych ustalonych  w formularzu cenowym.

Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w formie przelewu.

Wykonawca  za  dostarczone materiały będzie  wystawiał  jedną fakturę  w ostatnim 

dniu roboczym danego miesiąca a w przypadku miesiąca grudnia faktura winna być 

wystawiona  na  dzień  16.12.2015r.  Za  poszczególne  dostawy  w  ciągu  miesiąca, 

Wykonawca będzie wystawiał dowody WZ lub fakturę pro forma zawierające ilości 

dostarczonych materiałów oraz cenę jednostkową brutto, zgodną z ceną wskazaną 

na formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, stwierdzone złożoną fakturą VAT będzie płatne przez 

Zamawiającego  w  terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania  na  rachunek  bankowy 

wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze. Faktura winna zawierać zapis 

numeru niniejszej umowy oraz powinna być wystawiona na Gminę - Miasto Płock, 

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.  

Wartość  zamówienia  została  ustalona  w  oparciu  o  dostawy  z  bieżącego  roku  z 

uwzględnieniem  zmian  ilościowych,  średniej  wartości  cen  rynkowych  oraz 

planowanego średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.


