
  

 

  

 

WZÓR 
 

 UMOWA  NA  DOSTAWĘ  PODRĘCZNIKÓW  
Nr ............./2020 

 
 
 

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

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525 22 48 481, 

będące płatnikiem podatku od towarów i usług reprezentowanym na podstawie 

pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-OR 0052.6250.2017  z dnia 13.12.2017 r. 

przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina 

Szancera ul. Strumykowa 21A  - Marię Marciniak 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

 
a  

…………………………………………….. 

 

NIP: …………………… REGON:………………………………………….  

reprezentowaną  przez:………………………………………………………  

zwanym dalej  „Dostawcą”  
  

§ 1 

 

  

1. Dostawca sprzedaje nowe pełnowartościowe podręczniki, materiały edukacyjne oraz 

materiały ćwiczeniowe a Zamawiający nabywa własność dostarczonych podręczników, 

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, wyszczególnionych w ofercie z 

dnia………………. zwanych dalej „podręcznikami” stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.  

3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,  Dostawca dostarczy na  koszt 

własny: dla klas I-III do filii Zamawiającego przy ul. Topolowej 15 w Warszawie, natomiast 

dla klas IV-VIII  do siedziby Zamawiającego przy ul. Strumykowej 21a Warszawie. Dostawca 

do chwili odebrania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  

przez Zamawiającego ponosi ciężar i niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty i 

uszkodzenia. 

4. Dostawy nastąpią w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00, po  

telefonicznym poinformowaniu Zamawiającego na numer 22 676 53 80 wew. sekretariat 165 

lub 124 z  3 - dniowym wyprzedzeniem. 

5. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe stanowiące przedmiot umowy, 

będą wniesione do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w lokalizacjach 

wskazanych w ust. 3.  

 

 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający dokona kontroli ilościowej i jakościowej dostarczonych podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 



  

 

  

 

2. W przypadku wystąpienia różnic w zakresie ilości dostarczonych podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów szkoleniowych w stosunku do faktury lub ich wad jakościowych 

Zamawiający zobowiązany jest  powiadomić mailem o tym fakcie Dostawcę niezwłocznie po 

stwierdzeniu wad lub niezgodności ilości. 

3. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć brakującą ilość książek lub wymienić wadliwe 

podręczniki na wolne od wad w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.  

4. Brak terminowej realizacji zobowiązania określonego w ust. 3 może skutkować odstąpieniem 

przez Zamawiającego, według jego wyboru, od całości lub części umowy, o ile Zamawiający 

złoży do Dostawcy stosowne oświadczenie w terminie do 30 dni od daty pierwotnej dostawy. 

 

  

§ 3 

 

1. Cena sprzedaży podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych, o 

których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą wynosi: .....................zł 

brutto………………………………słownie:………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………….złotych brutto 

2. Cena obejmuje wszystkie pozycje  określone w ofercie. 

3. Kwota opisana w punkcie 1 zawiera wszystkie koszty, które ponosi Dostawca, a w tym w 

szczególności: koszty wytworzenia książek, koszty praw autorskich, koszty składowania, 

transportu, wniesienia, ubezpieczenia,  podatków i zysk Dostawcy.  

 

§ 4 

 

1. Zamówienie może być zrealizowane w częściach z zastrzeżeniem, że nie zakłóci to toku 

realizacji podstawy programowej. 

2. Dostawa podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na I semestr 

odbędzie się nie później niż do dnia 21 sierpnia 2020 r., natomiast na II semestr nie później niż 

do dnia 31 października 2020r.  

 

 

§ 5 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że faktury będą wystawiane w następujący sposób: 

a) Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 

NIP: 5252248481. 

b)  Odbiorca i płatnik faktury:  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342  im. 

Jana Marcina Szancera, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa. 

Faktura wystawiona przez Dostawcę powinna być doręczona na adres Szkoły Podstawowej nr 

342, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa. 

2. Płatności będą realizowane za całość zamówienia lub w częściach adekwatnie do faktycznie 

dokonanych dostaw, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej 

faktury.  

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Dostawcy określone na fakturze.  

4. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego 

Zamawiającego.  

5. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć ostatnią prawidłowo wystawioną fakturę najpóźniej 

do dnia  10 listopada 2020 r.  



  

 

  

 

6.   W przypadku dostarczenia faktury wystawionej niezgodnie z ust. 1, za datę skutecznego jej 

doręczenia Strony będą uznawać datę jej wpływu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 342  im. Jana Marcina Szancera, ul. Strumykowa 21A w Warszawie. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonany Przedmiot 

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8.  Dostawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

9. Dostawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie  do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

10.Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

 

 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w trakcie jej realizacji, jeżeli:  

   - zostanie ogłoszona upadłość Dostawcy,  

   - Dostawca nie zrealizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub też    

nienależycie wykona swoje zobowiązanie umowne,  

   - wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Dostawca może odstąpić od umowy, w trakcie jej realizacji, jeżeli Zamawiający odmawia 

bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych w terminie dostawy ustalonym z Zamawiającym.  

 

§ 7 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca 

zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i 

wysokości: 

a. w wypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w całości lub części, w terminie – 

w wysokości 5% wartości brutto całości zamówienia dla danego terminu, o którym 

mowa w § 4 ust. 2 umowy, 

b. w wypadku odstąpienia przez Strony od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy – w wysokości 15% wartości brutto kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania należnych kar umownych 

przewidzianych w ust. 1 z wynagrodzenia należnego Dostawcy. W przypadku, gdy 

kwota potrącenia jest mniejsza niż wysokość kwoty naliczonych kar umownych, 

Zamawiający wystawia - dla pozostałej kwoty obciążenia - stosowny dokument 

księgowy wykonawcy, z terminem płatności 7 dni kalendarzowych. 

 

§ 8 

1. Dostawca  oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie 

imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności 

gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie 



  

 

  

 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1429). 

2. Dostawca potwierdza, że w związku z zawarciem niniejszej umowy został wobec niego 

spełniony obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i rady (UE) 2016/670 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE ( Dz. U. UE.L 2016.119.1). 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

§ 11 

 

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Dostawca:          Zamawiający: 

 


