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OR.2600.2.1.2021                                               WZÓR  UMOWY 

U m o w a 

na  zakup  i  dostawę  materiałów  papierniczych  i  biurowych  dla  Starostwa  Powiatowego   

w  Prudniku  na  2021  rok,                                                  

 

zawarta  w  dniu  ………..2021 r.  w  Prudniku,  pomiędzy: 

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

REGON 531412600,  reprezentowanym  przez   Zarząd  Powiatu,  w  imieniu  którego  działają: 

-  …………………………….., 

-  …………………………….., 

zwanym  dalej  „Zamawiającym”, 

a 

…………………………., z siedzibą przy ul. ………….; …………….., wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….. Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem …………………, NIP ……………….., REGON ………………….., 

reprezentowaną przez  …………………………...,  zwaną  dalej  „Wykonawcą”, 

zwanych  łącznie  „Stronami”,  a  osobno  „Stroną”. 

 

§  1 

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

dalej „materiałami”, w okresie od …………..2021 r. do …………2021 r. w ilościach i cenach 

deklarowanych w ofercie Wykonawcy - formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszej  

umowy.  

§  2 

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

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

materiały według  wykazu,  stanowiącego  załącznik  nr 2  i  nr 3 do  niniejszej  umowy, 
     2)  do wskazanych pomieszczeń budynku wydziału geodezji przy ul. Parkowej 10 w Prudniku 

materiały według  wykazu  z  załącznika  nr 4  do  niniejszej  umowy. 
2. Ilość materiałów oraz termin ich dostarczenia, zostanie każdorazowo ustalony z Wykonawcą na 

podstawie przesłanego drogą elektroniczną wykazu. Każdorazowo Wykonawca potwierdzi ich 

przyjęcie do  realizacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stałe ceny netto jednostkowe materiałów, wymienionych  

w formularzu cenowym  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, przez cały okres obowiązywania 

umowy, tj.  do  dnia  31.12.2021 r. 

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

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

nr  2,  nr  3  i  nr 4  do  niniejszej  umowy. 

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do wysokości 10 % wartości 

zamówienia  podstawowego. 

§  3 

1.   Termin  rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  dzień …….2021 r. 

2.   Termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  dzień  31.12.2021 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: …………………………../100),wynikające z zatwierdzonego wykazu materiałów  

w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w złożonej przez Wykonawcę  

ofercie  cenowej  z  dnia  ………..2021  roku.  

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

uzupełniającego,  o  którym  mowa  w  § 2  ust. 5 umowy. 

3. Za dostarczone materiały w częściach, Wykonawca wystawia każdorazowo fakturę VAT, płatną  

w terminie 14 dni  od  daty  jej  dostarczenia,  na  konto  Wykonawcy  podane  w  fakturze  VAT. 
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4. Wykonawca może przesłać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 09.11.2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz inne 

ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, na co Wykonawca wyraża  

zgodę. 

5. Wynagrodzenie będzie zapłacone z wykonaniem mechanizmu podzielnej płatności zgodnie   

z  art. 108a  ustawy  o  podatku  od  towarów  i   usług. 

6. Wykonawca, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1. Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz 

który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa  

w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień 

płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował się wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako 

podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, płatność 

zostanie  wstrzymana  bez  prawa  Wykonawcy  do  odsetek  za  ewentualne  opóźnienie  w  zapłacie. 

 

§  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. 774381712, e-mail: 

w.janocha@powiatprudnicki.pl. 

§  7 

W przypadku stwierdzenia w chwili dostarczenia 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  §  7,  

    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  materiałów, 

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

powodująca, 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 jedynie  

z  tytułu  wykonania  części  umowy. 
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4. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może odstąpić od umowy  

w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  jej  pomimo  wezwania  Zamawiającego  złożonego  na  piśmie. 

5.   Wykonawca  może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli: 

       1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie dwóch tygodni od 

upływu terminu zapłaty, 

       2) Zamawiający nie przystąpi do odbioru materiałów w dniu dostarczenia bez uzasadnionych 

przyczyn. 

6.  Odstąpienie w przypadkach określonych w ust. 4-5 powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia  przyczyn  odstąpienia  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności. 

7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście  poniesionej  szkody. 

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

z  obowiązującymi  przepisami. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia  

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

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

rygorem  nieważności. 

11. 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. 

12.  Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie stają się wymagalne następnego dnia po 

zajściu  zdarzenia  uprawniającego  do  ich  naliczenia. 

13. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

§  10 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) danych osobowych, 

osób wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne 

za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy, określonych poniżej i zobowiązuje się 

udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (I) imię i nazwisko, (II) pełniona funkcja, 

(III) adres e-mail, (IV) numer telefonu. 

2. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie, 

dochodzenie  lub  obronę  roszczeń  prawnych  wynikających  z  Umowy  lub  z  nią  związanych. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz innymi 
przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego. 

4. Klauzule  informacyjne  Stron  stanowią  załączniki do  niniejszej  umowy. 

5. Strony oświadczają, że wszelkie informacja uzyskane w wyniku wykonania niniejszej umowy są 

poufne przez czas nieograniczony i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, chyba że obowiązek 

taki  wynika  z  przepisu prawa i jest  konieczny  dla  prawidłowego  wykonania niniejszej umowy. 

6. Za naruszenie klauzuli poufności przez jedną stronę druga Strona może naliczyć karę umowną  

w  wysokości  1%  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  § 4 ust. 1  umowy,  za  każde naruszenie. 

 

§  11 

1.   Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji  publicznej. 

2.   Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

nie może podawać do wiadomości publicznej żadnych informacji dotyczących przedmiotu umowy, 
w  szczególności  publikować  jakichkolwiek  dokumentów. 

3.  Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
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rygorem nieważności, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa 

w  ust. 2  w  celach  innych  jak  wykonanie  przedmiotu  umowy. 

4.  Zobowiązanie niniejsze wiąże Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po   jej  

obowiązywania.  

§  12 

1.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.   Załączniki  do  niniejszej  umowy stanowią  jej  integralną  część. 

 

§  13 

Spory pomiędzy Stronami rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego 

 

§  14 

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

 

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 siedziby Zamawiającego 

               przy ul. Kościuszki 76 w Prudniku  (Kwalifikacja wojskowa), 

4.  nr 4 - wykaz materiałów do budynku przy ul. Parkowej 10 

               w  Prudniku, 

5.  klauzula informacyjna Zamawiającego, 

6.  klauzula informacyjna Wykonawcy 

 

 

                         Wykonawca:                                                                        Zamawiający: 


