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OR.272.1.1.2016                                                          W Z  Ó R 

 

U m o w a 
na zakup i dostawę materiałów papierniczych i biurowych dla Powiatu Prudnickiego na 2016 rok                                                  

 

zawarta  w  dniu  …..02.2015 r.  w  Prudniku,  pomiędzy: 

Powiatem Prudnickim, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki nr 76, 48-200 Prudnik, NIP 7551917146, 

reprezentowanym  przez   Zarząd  Powiatu,  w  imieniu  którego  działają: 

-  Starosta          -   ………………………., 

-  Wicestarosta   -   ………………………, 

zwanym  dalej  „Zamawiającym”, 

a 

…………………………. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………………. 

z siedzibą  przy ul. ……………; ……………,wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod nr NIP ……………….., REGON …………… reprezentowaną przez 

………………………………., działającą na podstawie ……………………….,  zwaną  dalej  „Wykonawcą”. 
 

§  1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały papiernicze i biurowe, zwanych dalej 

„materiałami”, w okresie od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. w ilościach i cenach deklarowanych w zawartej  

w  ofercie  Wykonawcy  formularzu  cenowym, stanowiącym  załącznik nr 1  do  niniejszej  umowy.  
 

§  2 
 

1. W  zakresie  przedmiotu  umowy, Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia: 

1) do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 76 w Prudniku materiały 

według wykazu z załącznika nr 2 do niniejszej umowy w okresie od 15.02.2016 r. do 19.02.2016 r., za 

wyjątkiem ilości materiałów wymienionych w pozycjach Lp. 44 (papier kserograficzny A4), Lp. 45 

(papier toaletowy)  i  Lp. 52  (ręczniki  papierowe),  które  dostarczy  w  trzech  ratach  w  okresach:   

a) od  22.02.2016 r. do 26.02.2016 r., w  ilości: 

-  ……….. ryz  papieru  kserograficznego A4, 

-  ……….. rolek  papieru  toaletowego  oraz 

-  ……….. zgrzewek  ręczników  papierowych  oraz  

b) od  06.06.2016 r. do 10.06.2016 r.  

c) od 19.09.2016-do 23.09.2016 r. 

     2)   do wskazanych pomieszczeń budynku wydziału geodezji przy ul. Parkowej 10 w Prudniku według 

wykazu  z  załącznika  nr 3  do  niniejszej  umowy  w  okresie  od  15.02.2016 r.  do  19.02.2016 r. 

2. Ilość materiałów dostarczanych w ratach oraz konkretny termin ich dostarczenia, zostanie każdorazowo 

ustalony z Wykonawcą na podstawie przesłanego drogą elektroniczną wykazu, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt  

1 lit a.  Każdorazowo  Wykonawca  potwierdzi  przyjęcie  ich  do  realizacji. 

3.  Materiały wymienione w wykazach, stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej umowy, Wykonawca 

każdorazowo  dostarczy  na  swój  koszt  i  własnym  staraniem.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stałe ceny netto jednostkowe materiałów, wymienione w formularzu  

cenowym,  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy, tj.  do  dnia  31.12.2016 r. 

5. Wykonawca uwzględni żądaną ilość pojedynczych sztuk wymienionych w załącznikach nr 2 i nr 3 

niezależnie od ilości ujętej w opakowaniu, a ilość opakowań uzależniona będzie od wymaganej ilości 

pojedynczych  sztuk  materiałów  w  załącznikach  nr 2  i  nr 3  do  umowy. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości materiałów w poszczególnym asortymencie, 

wymienionych  w  formularzu  cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz w załącznikach nr 2  

i  nr 3  do  niniejszej  umowy. 

7.  Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 50 % wartości zamówienia 

podstawowego. 
 

§  3 
 

1.   Termin  rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  dzień  22.02.2016 r. 

2.   Termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  dzień  31.12.2016 r. 
 

§  4 
 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie do kwoty ………….. zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości ……………. zł (słownie:  
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……………………………………..),  wynikającej  z  zatwierdzonego  wykazu  materiałów  w  formularzu 

cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w złożonej przez Wykonawcę ofercie cenowej z dnia 

……..2016  roku.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu, w przypadku udzielenia zamówienia 

uzupełniającego, o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy. 

3.  Za dostarczone w ratach materiały, Wykonawca wystawia każdorazowo fakturę VAT, płatną w terminie 21 

dni  od  daty  jej  dostarczenia,  na  konto  Wykonawcy  podane  w  fakturze  VAT. 
 

§  5 
 

1.  Zamawiający  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  posiada  NIP 7551917146. 

2.  Wykonawca  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  posiada  NIP …………. 

 

§  6 
 

Celem koordynowania oraz prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru ze strony  

Zamawiającego wyznacza się Pana Waldemara Janocha – tel. 774381708, e-mail: 

w.janocha@powiatprudnicki.pl. 
 

§  7 
 

W przypadku stwierdzenia w chwili dostawy wadliwych lub uszkodzonych materiałów, Wykonawca 

zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty dostawy, wymienić je na wolne od wad i pełnowartościowe oraz 

dostarczyć je na swój koszt i swoim staraniem do wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej  umowy  pomieszczeń. 
 

§  8 
 

Zamawiający dokona odbioru materiałów w dniu dostarczenia, uwzględniając tylko dni robocze w godzinach 

pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku, w obecności przedstawiciela Wykonawcy i potwierdzi ich odbiór 

na podstawie dokonanego podpisem potwierdzenia odbioru faktury VAT. 

 

§  9 
 

1.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić  

Zamawiającemu  kary  umowne  w  wysokości: 

        1)   0,5 % kwoty brutto  określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu każdej 

części materiałów 

        2)  0,5 % kwoty brutto  określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu 

wymienionych wadliwych lub uszkodzonych materiałów o  których  mowa  w §  6,  

        3)  10 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek  ze  stron  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca. 

2.    Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  kary  umowne  w  wysokości: 

       1)   0,1 % kwoty brutto  określonej  w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze każdej części, 

       2)   10 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1  umowy, w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy  

z  powodu  okoliczności, za  które  odpowiada  Zamawiający. 

3.  Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście  

poniesionej  szkody. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki, zgodnie  

z  obowiązującymi  przepisami. 

5.  Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym 

przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy. 

6.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia  

w  przypadku  3-krotnego  stwierdzenia  nienależytego wykonywania  umowy  przez  Wykonawcę.  

7.  Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze pisemnej, pod  

rygorem  nieważności. 

8.  Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy 

z tytułu niniejszej umowy bez odrębnych wezwań i powiadomień i na tę czynność Wykonawca wyraża  

zgodę. 

§  10 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§  11 
 

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§  12 
 

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

 

 

                     Wykonawca:                                                                                    Zamawiający: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. nr 1 - formularz  cenowy Wykonawcy, 

2. nr 2 - wykaz materiałów do  siedziby  Zamawiającego 

     przy  ul.  Kościuszki 76  w  Prudniku, 

3. nr 3 - wykaz  materiałów  do  budynku  przy  

     ul.  Parkowej 10  w  Prudniku 


