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-WZÓR- 

UMOWA  NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW  BIUROWYCH   
 
 
Zawarta w dniu………………….….. 2018 roku w Krakowie z Oferentem wybranym  
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie art. 4 ust. 8 z ustawy „Prawo zamówień 
publicznych” z dn. 29 stycznia 2004 r. z późn. zmianami 
 
pomiędzy : 
 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. 
Meiselsa 1 31-063 Kraków, działającym na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22.10. 
2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn zm.)  NIP 534-
227-72-10, REGON 015900539-00032, reprezentowanym przez ……………….. zwanym 
dalej: „Zleceniodawcą” 
      
a 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych  

na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 
szczegółowo opisanych co do rodzaju i ilości w zestawieniu ilościowo – jakościowym 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

2. Podane w Załączniku nr 1 do umowy ilości materiałów biurowych mają charakter sza-
cunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nabycia w poda-
nych ilościach. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości kupna każdego rodzaju 
towaru będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości 
podanych w formularzu ofertowym. 
 

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie za ewentualne zmniejszenie ilości za-
kupywanego asortymentu. 
 

4. Zamawiający zastrzega, że może dokonać zakupu towarów wskazanych w Załączni-
ku nr 1 także w ilościach przekraczających szacunkowe ilości tam wskazane.   
W okresie obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ceny 
wskazane w ofercie cenowej.  
 

5. W przypadku kupna przez Zamawiającego asortymentu nie ujętego w zestawieniu 
ilościowo-jakościowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika Wyko-
nawcy dostarczonego w formie pisemnej Zamawiającemu. 
 

6. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do wyczerpania kwoty umownej 
nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2019 roku.  
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§ 2 

 
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do:  

 
a. bezpłatnego dowozu towaru wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego 

na własne ryzyko i koszt, 
b. dostarczenia towaru transportem własnym lub innego przewoźnika, spełniają-

cym obowiązujące wymogi w terminie określonym  w pkt. 1 niniejszego para-
grafu, 

c. zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej 
odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanego towaru, 

d. ponoszenia odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu 
wyrobów oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków 
prawnych. 

e. towar będzie opakowany w taki sposób, aby opakowanie chroniło go przed 
uszkodzeniem i ubytkiem. Sposób opakowania i przewozu odpowiadać będzie 
właściwościom towaru i Polskim Normom. 
 

2. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami 
oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy.  
 

3.  Dostarczone Zamawiającemu materiały – o ile taka data została przez producenta 
określona - winny posiadać ważny termin przydatności do użycia, nie krótszy niż ½ 
terminu przydatności określonego przez producenta. 
 
 

§ 3 
 

1. Dostawy, o których mowa w § 1 ust. 1 będą realizowane w terminie od dnia zawarcia 
umowy do dnia 31.07.2019 roku lub do chwili wyczerpania kwoty wskazanej w §4 
ust.2 niniejszej umowy. 

 
2. Miejscem dostaw będzie siedziba Zamawiającego 

 
3. O konieczności dostarczenia towaru w oznaczonej ilości i rodzaju Zamawiający każ-

dorazowo powiadomi Wykonawcę telefonicznie, e-mailem lub faksem  
a Wykonawca zrealizuje to zamówienie niezwłocznie, nie dłużej jednak  
niż w przeciągu od/do  ………………….. od chwili złożenia zamówienia. 

 
4.  Dostawy realizowane będą w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 
15:00. 

 
5. Wykonawca oferuje czas realizacji pojedynczego zamówienia: od/do  

……………………….. od chwili złożenia zamówienia. 
 
 

§ 4 
 

1. Wykonawcy, za realizację dostawy materiałów biurowych objętych umową, przysługu-
ją zgodnie z ofertą, ceny jednostkowe brutto zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy. 
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2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy  
w okresie jej obowiązywania wynosi brutto: ………………………………….. zł  
(słownie: …………… ) 

 
3. W przypadku wyczerpania przez Zamawiającego kwoty wskazanej w §4 ust.2, niniej-

sza umowa traci moc.  
 

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, przez cały okres obowiązywania umowy, 
stałe ceny jednostkowe, zaoferowane dla każdego z artykułów wymienionych w Za-
łączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

 
5. Zmiana cen będzie dopuszczalna jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek po-

datku VAT i wyłącznie w wysokości wynikającej z tej zmiany. 
 
 

§ 5 
 

1. Zapłata ceny za przedmiot dostawy dokonywana będzie na następujących warun-
kach: 
 
a) Wykonawca otrzyma zapłatę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej i liczby do-

starczonych jednostek towaru stanowiącego przedmiot niniejszej umowy z doli-
czonym podatkiem VAT według obowiązującej dla danego towaru stawki, 

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę wraz z dowodem dostarczenia to-
waru wraz z towarem, przy jego odbiorze, 

c) Należności dla Wykonawcy zrealizowane zostaną poleceniem przelewu w termi-
nie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek banko-
wy Wykonawcy wskazany w Fakturze Vat.  

 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar na własny koszt do 
miejsca dostawy – siedziby Zamawiającego  
 

2. Zamawiający zobowiązuje się do oceny towaru w ciągu 1-go dnia roboczego nastę-
pującego po dacie jego odbioru. 

 
3. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego towaru wolnego od wad jako-

ściowych i ilościowych. 
 

4. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3 Wykonawca zobowią-
zany jest do bezpłatnej wymiany towaru zgodnie z wymogami w ust. 3 niezwłocznie, 
nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń do-
tyczących jakości towaru. 

 
5. Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt 

wykonawcy. 
 

§ 7 
 

Wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców 
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§ 8 
 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca  
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 
 

a. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, wyko-
nawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej 
ceny umowy, o które mowa w §4 ust.2. 

b. W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia terminu dostawy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy maksymalny czasookres 
wskazany przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 zwłoki w wysokości 5 % war-
tości dostawy, w przypadku, której termin został przekroczony 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 

umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności,  
za które odpowiada Zamawiający. 

 
3. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasa-

dach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość za-
strzeżonych kar umownych. 
 

 
§ 9 

 
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
 

a. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili: 
 

i. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
ii. Wykonawca nie rozpoczął dostawy w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu,  

o którym mowa w §2 ust.1 
iii. Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc. 
iv. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 

 
b. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

 
i. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego we-

zwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego 
w niniejszej umowie. 

ii. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu  
odbioru końcowego. 

iii. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewi-
dzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wo-
bec niego. 

 
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym wypowiedzeniem. 
3. Umowa może być rozwiązana przez zamawiającego w każdym czasie,  

ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku nienależytego wywiązywania się z 
umowy przez wykonawcę lub uzasadnionej utraty zaufania przez zamawiającego w 
stosunku do wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
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w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wyko-
nawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli 
obu stron. 

6. Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie po-
nosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru dostaw przerwanych 
oraz zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

7. W przypadku trzykrotnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o nie-
wykonaniu lub nienależytym wykonaniu dostawy, ze wskazaniem, w jakim zakresie 
doszło do zaniedbań, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. 

8. Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru wykonanych dostaw oraz 
zapłaty wynagrodzenia za te usługi, po potrąceniu przez Wykonawcę kary umownej, 
o której mowa w §8 ust.1 lit. a) niniejszej umowy 
 

 
§ 10 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyra-

żoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod ry-
gorem nieważności takiej zmiany. 
 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych określa następujące  okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 1 ust. 6 ni-
niejszej umowy, w szczególności: 

a. wstrzymania wykonywania dostaw przez Zamawiającego, 
b. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, 
c. na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowo-

dują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 
 

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofer-
ty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiana będzie do-
tyczyła następujących zdarzeń: 

a. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

b. Zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 
umowy,  

c. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
d. Zmian ilości w poszczególnych pozycjach wymienionych w załączniku nr 1 i 

dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Łączna wartość 
zleconych do realizacji dostaw, w wyniku dokonanych zmian ilości pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto sta-
nowiącej całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §4 ust. 2 umowy. 
Rozliczenie przedmiotowych zmian będzie odbywało się wg jednostkowych 
cen ofertowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

e. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawar-
cia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT z tym, że koszt wzrost 
stawki VAT pokrywa Wykonawca.  

f. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umo-
wie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej inter-
pretacji jej zapisów przez strony. 
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4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 lit. a)-c) strony ustalą 

nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia 
równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 
 

5. Niezależnie od powyższych zmian określonych w §10 ust.1 -3 niniejszej umowy 
zmiana umowy może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiają-
cego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodze-
nie określonego w §4 ust. 2 
 

§ 11 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wia-
domości o powyższych okolicznościach. 

 
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  

mu z tytułu wykonania części umowy zrealizowanej do dnia, w którym się o powyż-
szym dowiedział. 

 
§ 12 

 
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego – w zakresie niezbędnym  
do wykonania niniejszej umowy.  

 
§ 13 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodek-

su cywilnego. 
 

2. Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzyga-
ne będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającej. 

 
§ 14 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  
i dwa dla Zamawiającej. 
 

§ 15 
 

Integralną częścią umowy jest  zestawienie ilościowo-jakościowe – Załącznik nr 1 oraz oferta 
cenowa – Załącznik nr 2. 
 
 
Załączniki do umowy: 

1. zestawienie ilościowo-jakościowe – Załącznik nr 1  
2. oferta cenowa – Załącznik nr 2. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA 
  

 
………………………………………….     ……………………………………….. 


