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Załącznik nr 2 
Projektowane postanowienia umowy 

 
zawarta w dniu ………….. 2022 r. w Warszawie, pomiędzy: 
 

Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum. Rezydencją Królów i Rzeczypospolitej z siedzibą  
w Warszawie (00-277) przy pl. Zamkowym 4, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 19/92, NIP 526-000-13-12, REGON 
000860582, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Pana Jarosława Wójtowicza –  
I Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania, 

 

a 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Wykonawcą 
 
 
Do umowy nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na 
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Umowa została zawarta zgonie regulaminem postępowania 
przy udzielaniu zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130. 000 złotych 
Umowa jest realizowana zgodnie z budżetem ……………………………………………………………………………….....  
 
 
 
 

 § 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów biurowych (towar) do Zamku 

Królewskiego w Warszawie - Muzeum, określonych – co do rodzaju i ilości - w załączniku do 
umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy sukcesywnie, w ciągu 2022 r., zgodnie  
z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w terminie do 
3 dni roboczych po jego uprzednim mailowym lub telefonicznym zamówieniu przez 
Zamawiającego. 

3. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego. Koszty dostawy towaru obciążają Wykonawcę. 
4. Odbiór poszczególnych partii towaru zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron.  
 

§ 2 
1. Wyznacza się następujące osoby do kontaktów: 

• ze strony Wykonawcy: ……………………………….. 

• ze strony Zamawiającego: ………………………….. 
2. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umowy ze strony Zamawiającego sprawuje ………………… 

 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się sukcesywnie dokonywać zapłaty za dostarczony towar wynikającej  
z załącznika do umowy, na podstawie faktur VAT, w terminie 14 dni roboczych od dnia ich 
otrzymania przez Zamawiającego. Łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu dostawy towaru nie 
może przekroczyć kwoty …………………. zł (słownie: …………………….. ../100) brutto. Podstawą 
wystawienia faktur VAT są podpisane przez Strony protokoły odbioru. 

2. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym zamawiający polecił swemu bankowi przelać na konto 
Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 
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§ 4 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do częściowego odstąpienia od umowy w wysokości 

nieprzekraczającej 20% wartości umowy. Prawo do odstąpienia Zamawiający może wykonać 
poprzez pominięcie w zamówieniach części towaru określonego w załączniku do umowy. 

2. Zamawiający może zwiększyć ilość zamawianego towaru określonego w poszczególnych pozycjach 
załącznika do umowy, jednocześnie zmniejszając ilość w innych pozycjach, przy jednoczesnym 
zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą przewyższyć łącznej wartości przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość sprzedawanego towaru i w przypadku uzasadnionych 
reklamacji zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany towaru wadliwego na towar bez wad, nie 
później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru zgodnego z wykazem określonym w załączniku do 
umowy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z wykazem, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od umowy w części objętej niezgodnością. 

 
§ 6 

1. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru w umówionym terminie, Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) za opóźnienie w dostawie określonej przez Zamawiającego partii towaru – 1 % 
wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia, 

b) taka sama kara należna będzie w przypadku niedokonania wymiany wadliwego towaru na 
wolny od wad w terminie podanym w § 5 ust. 1, 

c) w przypadku odstąpienia od umowy w przypadku określonym w § 5 ust. 2 – 10 % wartości 
niedostarczonego towaru. 

2. Kary mogą być potrącane z należności za dostarczony towar.  
3. Jeżeli szkoda przeniesie wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 7 
1. Zmiany umowy, w tym jej rozwiązanie lub odstąpienie, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla Zamawiającego  

i jednym dla Wykonawcy.  
 
Załączniki: 
Załącznik  – Formularz ofertowy 

 ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
Dokonano wstępnej kontroli na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami). 


