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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy                                                 

UMOWA Nr ………./2021 

Projekt umowy 

 

zawarta w dniu …………2021 roku, w Regułach 

pomiędzy: 

Gminną Michałowice-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,  z 

siedzibą w Regułach, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice  

NIP 534-15-30-747, Regon…………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………..- Dyrektora 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

………………………….. (Imię i nazwisko) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą 

w …………………………… (miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

 

lub 

„………………………..” z siedzibą w ……………………….. (miejscowość i kod pocztowy), ul. 

……………………….., NIP ……………….., REGON …………………….., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem ………… wysokość kapitału zakładowego ………… zł.,  

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko)  - ………………………………… (stanowisko) 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

 

Do niniejszej umowy nie stosuje  nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r.poz.1129 ze zm. ) zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1. 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych, papieru do ksero, środków 

czystości  i tonerów wraz z dowozem zgodnie z przedmiotem zamówienia i ofertą 

Wykonawcy stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 
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Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa artykułów biurowych, papieru do ksero              

i tonerów  zgodnie z przedmiotem zamówienia i ofertą Wykonawcy stanowiący załącznik do 

niniejszej umowy. 

Zamawiający oświadcza, iż w związku z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) na podstawie Rozporządzenia MK z dnia 19.12.2019 
roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 2531) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. 

 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od……………………………… do 30-12-2022 r. 

2. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron za 1-miesięcznym 

wypowiedzeniem. 

§ 3 

1. Wartość Przedmiotu umowy ustala się do kwoty brutto: …………… zł (słownie: ….. 

złotych), zawierającą … % podatku VAT w kwocie ……… zł,  cena netto: …………… zł 

(słownie: ….. złotych) 

2. Ceny przedstawione w ofercie są cenami stałymi i obowiązują w całym okresie 

obowiązywania umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczenie każdej transzy 

towarów cenę brutto w formie przelewu na konto wskazane w fakturze w terminie  

14 dni (czternastu) dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej 

ustrukturyzowanej faktury w ramach bezpłatnej  Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) (https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), nr skrzynki PEPPOL: 

5342480595. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na:  Gmina Michałowice -Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej Gminy Michałowice,  Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice  

5. Za datę dokonania płatności wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący podatnikiem podatku VAT*: 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oświadcza, 

że numer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z 

umowy jest tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 

96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i 
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zawartym w tym wykazie oraz że został dla niego utworzony i wydzielony na cele 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

7. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w 

tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 11 powyżej 

albo wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast 

poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie. 

8. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili 

publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który 

Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z 

powyższego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z 

tym związanych,  w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została 

wstrzymana. 

§ 4 

1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu rzeczy będące przedmiotem 

zamówienia na własny koszt, w transzach, po uprzednim zgłoszeniu przez 

Zamawiającego zapotrzebowania.  

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniać będą wymagania 

techniczne określone w przedmiocie zamówienia (Załącznik nr 1 do formularza 

ofertowego- zestawienie ilościowo/jakościowe), będą fabrycznie nowe, posiadać 

będą nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego i będą 

wyprodukowane w okresie do 12 miesięcy przed datą dostawy.  

3. Termin, miejsce i wielkość każdej dostawy strony ustalają w następujący sposób: 

1) miejsce, ilość i rodzaj rzeczy dostarczanych w poszczególnych transzach będą 

określane w zapotrzebowaniu składanym przez uprawnionego pracownika 

Zamawiającego w formie telefonicznej, faksu, maila lub pisemnej,  

2) dostawy będą realizowane w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia 

zapotrzebowania w godzinach od 14,00 do 16,00 (od poniedziałku do piątku). 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru rzeczy będących przedmiotem dostawy w 

terminach i miejscu określonym w § 4 ust. 3.  

2. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z 

tytułu zamówienia mniejszej ilości materiałów niż określonych w przedmiocie 

zamówienia.  
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3. W przypadkach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, dopuszcza się możliwość 

zmian asortymentowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu 

zamówienia w ramach ogólnej kwoty umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia wad lub niższą niż egzemplarza wzorcowego jakość 

dostarczanego asortymentu Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odebrania 

przedmiotu umowy i obciąży Wykonawcę ewentualnymi poniesionymi z tego tytułu 

kosztami.  

5. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę lub dostarczenia Zamawiającemu 

przedmiotu umowy po terminie określonym w § 4 ust. 3 pkt 2 umowy, Zamawiający 

będzie naliczał odsetki karne w wysokości 1,0 % wartości nie dostarczonej transzy 

artykułów za każdy dzień opóźnienia.  

6. W przypadku niewykonania niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, zobowiązany on jest do zapłaty kary umownej w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.  

7. W sytuacji, w której szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość 

zastrzeżonej kary umownej jest on uprawniony do dochodzenia odszkodowania w 

pełnej wysokości.  

8. Wykonawcy od niezapłaconego w terminie wynagrodzenia przysługują odsetki 

ustawowe, przy czym za termin zapłaty uznaje się dzień ustalony w § 3 ust.5.  

9. W razie zwłoki w dostawie towaru przekraczającej 7 dni od jej powstania 

Zamawiający ma prawo:  

1) rozwiązać umowę bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu dostawy 

lub  

2) wyznaczyć nowy, dodatkowy termin dostawy towaru 

                                                                  § 6 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym 

dodatkowych zakupów nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których               

      Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) Wartość zmiany umowy nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej                          

                           pierwotnie w umowie. 

§ 7 

Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za kontakt w ramach wykonania przedmiotu 

umowy:  
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1) ze strony Wykonawcy…………………………………………………………... 

2)  ze strony Zamawiającego: Jolanta Nowak tel. 22 350-91-28  

e–mail j.nowak@gops.michalowice.pl 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie rzeczy będące przedmiotem umowy posiadają 

wymagane atesty dopuszczające je do użytkowania na terenie Unii Europejskiej . 

2. Reklamacje Wykonawca będzie załatwiał w terminie 7 dni poprzez wymianę 

wadliwego towaru na towar wolny od wad.  

 

§ 9 

Wykonawca oświadcza ,że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2020 poz.2176 ze zm. ), która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

§ 10 

Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Zamawiający. Dane 
przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 
Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest konieczne, zgodnie z art. 353 [1] 
kodeksu cywilnego. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też 
do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do 
przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  
Dane są przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a także określony w 
szczególnych przepisach prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 
administratorowi danych i w stosunku do niego. Osobie której dane dotyczą, przysługuje 
prawo wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania i poprawiania. Szczegółowe informacje 
dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce ochrony 
danych dostępnej w siedzibie i na stronach www Administratora. 

§ 11 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 13 

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla strony występującej z roszczeniem.   

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy, a  drugi dla Zamawiającego. 
 

  

 
ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA  
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