
Załącznik nr 3 

UMOWA DOSTAW 

 

Zawarta w dniu …………..…2017r. pomiędzy: 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Rośli i Nasiennictwa w Krakowie,  

ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków, NIP 873 29 08 128, reprezentowanym przez: 

1. Andrzej Nowak- Wojewódzki Inspektor 

2. Maria Mendel- Główny księgowy 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………….. 

zwanym dalej Dostawcą 

§1 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie w miarę składanych zamówień 

Zamawiającemu tonery/tusze/taśmy wymienione w specyfikacji stanowiącej integralną część 

umowy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) z uwzględnieniem wskazanych w nim asortymentów 

i cen jednostkowych.  

2. Dostawca zobowiązuje się na własny koszt odbierać od Zamawiającego zużyte kasety po 

tonerach/tuszach/taśmach.  

§2 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć materiały będące przedmiotem zamówienia własnym 

transportem pod wskazany adres na własny koszt, na podstawie cząstkowych zamówień składanych 

zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego (Zamówienia składane przez system internetowy, 

drogą e-mail, telefonicznie, fax)  

2. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem towaru w czasie w czasie transportu 

do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego.  

§3 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przez okres trwania umowy artykuły takie same (tego 

samego typu, marki, pochodzenia) jak materiały wymienione w specyfikacji, chyba że 

Zamawiający zgłosi konieczność albo wyrazi zgodę na dostarczenie innych artykułów.  

2. Dostarczenie innych artykułów bez zgody Zamawiającego będzie skutkować ich nieprzyjęciem 

przez Zamawiającego.  

3. Dostawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy.  

4. Odbiór towarów zostanie każdorazowo potwierdzony na dokumencie dostawy datą jej odbioru oraz 

podpisami obu stron.  

§4 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.  

§5 

1. Wartość przedmiotu umowy brutto nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy. Zmianie 

nie podlegają też ceny jednostkowe poszczególnych artykułów.  



2. Należność za dostawy regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawionych raz w miesiącu 

przez Dostawcę w oparciu o cząstkowe zamówienia z uwzględnieniem asortymentu i cen 

jednostkowych.  

3. Płatności będą regulowane przelewem w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę.  

§6 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§7 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby 

Odbiorcy. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§9 

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