
                                                                            Wzór umowy – załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert 

 
 
Or-VIII.2600.2.1.2011 

 
U  M  O  W  A 

 
zawarta  w  dniu  ………….. 2011 r.  w  Prudniku,  pomiędzy: 
1.   Powiatem Prudnickim, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki nr 76, 48-200 Prudnik, reprezentowanym  

przez  członków  Zarządu  w  osobach: 
       -  Starosta           -   Radosław  Roszkowski, 
       -  Wicestarosta    -  Józef  Skiba, 
       zwanym  dalej  „Kupującym” 
oraz 
2.   ………………………………, z siedzibą w ………………….………..…..,  reprezentowanym  przez: 
      -  ……………………………………………, 

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

§  1 

 

1.   Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje materiały papiernicze i biurowe wraz z dokumentacją 
wymaganą prawem o dopuszczeniu ich do korzystania, wymienione w wykazach materiałów, 
stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy oraz każdorazowo dostarczy na swój 
koszt i własnym staraniem do wskazanych pomieszczeń budynku wydziału geodezji przy ul.  
Parkowej 10 w Prudniku według wykazu z załącznika nr 1 oraz do wskazanych pomieszczeń     
w siedzibie Kupującego przy ul. Kościuszki 76 w Prudniku według wykazu z załącznika nr 2.  

2.  Szczegółowe wykazy materiałów, o których mowa w pkt 1, stanowią ofertę cenową z dnia 
……………………., którą Sprzedawca złożył na podstawie ogłoszonego do publicznej 
wiadomości dnia 18.02.2011 r. zaproszenia do złożenia oferty cenowej w postępowaniu 
udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 
14 000 euro.  

3.  Materiały papiernicze i biurowe wykazane w załączniku nr 1, Sprzedawca dostarczy do 
wskazanych pomieszczeń budynku wydziału geodezji przy ul. Parkowej 10 w Prudniku              
w  okresie  od  07-11.03.2011 r. 

4.  Materiały papiernicze i biurowe wykazane w załączniku nr 2, Sprzedawca dostarczy do 
wskazanych pomieszczeń siedziby Kupującego w okresie od 14-18.03.2011 r., za wyjątkiem 
ilości materiałów wymienionych w pozycjach Lp. 34, 36 i 43, które Sprzedawca zobowiązuje się 
dostarczyć w 3 częściach (ratach) w okresach: 14-18 marca, 13-17 czerwca i 12-16 września  
2011  roku.  

       W pierwszej dostawie materiałów do siedziby Kupującego (14-18.03.2011 r.), niżej wymienione 
pozycje załącznika nr 2, Sprzedawca  dostarczy  w  ilościach: 

       1)  Lp.  34  wykazu   =    369  ryz, 
       2)  Lp.  36  wykazu   =    240  rolek, 
       3)  Lp.  43  wykazu   =    820  zgrzewek, 
5.   Ilość pozostałych materiałów papierniczych dostarczanych w ratach oraz konkretny termin ich 

dostarczenia, zostanie każdorazowo ustalona ze Sprzedawcą na podstawie przesłanego drogą 
elektroniczną wykazu. Każdorazowo Sprzedawca potwierdzi odwrotnie przyjęcie ich do  
realizacji. 

6.  Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić stałe ceny jednostkowe materiałów o których mowa         
w  punkcie  4, przez  cały  okres  obowiązywania  umowy, tj. do  dnia  23.09.2011 r. 

7.   Sprzedawca uwzględni  żądaną  ilość pojedynczych  sztuk  wymienionych  w  załącznikach  nr 1 
i  nr 2. 

      Ilość opakowań uzależniona będzie od wymaganej ilości pojedynczych sztuk materiałów           
w  wymienionych  załącznikach. 

 
§  2 

 

1.   Termin  rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  dzień  01.03.2011 r. 
2.   Termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  dzień  23.09.2011 r. 
 

 



 
-  2  - 

 
§  3 

1.  Za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie w kwocie łącznej nie przekraczającej ……………. zł brutto, w tym podatek VAT                 
w wysokości ……………… zł (słownie: ………………………………………………...………………. 
brutto …/100), wynikającej z zatwierdzonego wykazu materiałów w złożonej przez Sprzedawcę  
oferty  cenowej  z  dnia  ……………..2011  roku.  

2.  Za dostarczone w ratach materiały papiernicze i biurowe, Sprzedawca wystawia każdorazowo 
fakturę VAT w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia, płatne przelewem na konto Sprzedawcy: 
…………………………………………  numer  …………………………………………………………. 

 

§  4 

1.  Kupujący  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  posiada  NIP 7551917146. 
2.  Sprzedawca  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  posiada  NIP ……………………….. 

 

§  5 

Celem koordynowania oraz prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru  
ze  strony  Kupującego  wyznacza  się  Pana  Waldemara  Janocha. 
 

§  6 

W przypadku stwierdzenia w chwili dostawy wadliwych lub uszkodzonych materiałów papierniczych  
i biurowych, Sprzedawca 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  § 1  pkt 1  niniejszej  umowy  pomieszczeń. 
 

§  7 

Kupujący dokona odbioru materiałów papierniczych i biurowych w dniu dostarczenia, uwzględniając 
tylko dni robocze w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku, w obecności 
przedstawiciela Sprzedawcy i potwierdzi ich odbiór na podstawie dokonanego podpisem  
potwierdzenia  odbioru  faktury  VAT. 
 

§  8 
Sprzedawca  zobowiązuje  się  do  udzielenia  2  letniej  gwarancji  na  dostarczone  materiały. 
Przedmiotowa gwarancja jest niezależna od ewentualnych zobowiązań gwarancyjnych udzielonych  
przez  producentów  dostarczonych  materiałów. 

 

§  9 

1.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Sprzedawca zobowiązuje się 
zapłacić  Kupującemu  kary  umowne  w  wysokości: 

       a)   0,1 % kwoty brutto  określonej w § 3  pkt 1  umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu 
każdej części materiałów 

       b)  0,1 % kwoty brutto  określonej w § 3  pkt 1  umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu 
wymiany wadliwych lub uszkodzonych materiałów o  których  mowa  w §  6,  

       c)   10 % kwoty brutto określonej w § 3 pkt 1 umowy, w przypadku gdy Kupujący odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca. 

2.    Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy  kary  umowne  w  wysokości: 
       a)   0,1 % kwoty brutto  określonej  w § 3 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze każdej 

części, 
       b)  10 % kwoty brutto określonej w § 3 pkt 1  umowy, w przypadku gdy Sprzedawca odstąpi od  

umowy  z  powodu  okoliczności, za  które  odpowiada  Kupujący. 
3.  Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście  poniesionej  szkody. 
4.    W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe. 
5.   Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze pisemnej, 

pod  rygorem  nieważności. 
6. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej 

Sprzedawcy  z  tytułu  niniejszej  umowy  i  na  tę  czynność  Sprzedawca  wyraża  zgodę. 
 

 
 
 
 



-  3  - 
 
 

§  10 

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

§  11 

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

§  12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 
Kupującego, a  jeden  dla  Sprzedawcy. 
                       
 
 
 

Sprzedawca:                                                                              Kupujący: 


