
Załącznik Nr 3 

 

Umowa nr OA-PO.273.2.       .2022  

 

zawarta w Katowicach w dniu  ………….  2022r. pomiędzy: 

 

Śląskim Kuratorem Oświaty  

Kuratorium Oświaty w Katowicach  

ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice 

reprezentowanym przez  

Dariusza Domańskiego – Wicekuratora Oświaty   

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

reprezentowanym przez 

………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

 

1. Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego 

postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę papieru na potrzeby Kuratorium 

Oświaty w Katowicach i jego Delegatur zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w zapytaniu ofertowym i  załączniku Nr 1. 

2. Dokumentacja postępowania, a w szczególności oferta złożona przez Wykonawcę 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 

1. Przedmiotem  niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa papieru dla Kuratorium  

Oświaty  w Katowicach i jego Delegatur w zakresie określonym w załączniku nr 1 do 

złożonej oferty.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy zgodny z zał. nr 1 do złożonej 

oferty   na adres 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a, pok. 8.14, piętro VIII                      

w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. lub do wyczerpania kwoty 

brutto zawartej umowy  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400  z zastrzeżeniem 

pkt 3 niniejszego paragrafu. 

3. Dostawy będą realizowane  sukcesywnie, partiami  wg  odrębnych   zamówień 

Zamawiającego. Termin dostawy zamówionych artykułów określa się najpóźniej na piąty 

dzień od daty dostarczenia  zapotrzebowania / e-mail/. 

 

§ 3 

 

1. Wszystkie materiały stanowiące przedmiot umowy muszą być fabrycznie nowe, wolne 

 od wad technicznych oraz muszą być dostarczone w opakowaniach stosowanych typowo 

 dla danego produktu przez producenta, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany 

 produkt. 

2. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty bez śladów używania              

 i uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane. 



3. Ilości szacunkowe podane przez Zamawiającego w  załączniku Nr 1 nie są wiążące dla 

Wykonawcy. Rzeczywiste ilości materiałów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości            

tj. w ilościach podanych w załączniku Nr 1 do złożonej oferty. Wykonawcy nie 

przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie w opisanej sytuacji. 

5. Zamawiający dopuszcza zmiany  zakupu w stosunku do ilości przewidywanej w zapytaniu 

 ofertowym  przy zachowaniu cen jednostkowych z zastrzeżeniem, że zmiana nie może 

 spowodować zwiększenia ogólnej wartości zawartej umowy. 

6. Koszty załadunku, opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku, 

 wniesienia zamawianego towaru ponosi Wykonawca. 

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy towar o parametrach technicznych odbiegających od opisu 

Zamawiającego lub będzie zawierał wady, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

produkty pełnowartościowe na swój koszt  w terminie do siedmiu dni od daty zgłoszenia. 

8. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność  

 dostarczonych produktów odbiega od produktu  wymaganego przez  Zamawiającego, 

 Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien materiał wymienić na materiał spełniający 

 wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny. 

9. Wszystkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Wykonawca. 

 

§4 

 

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi maksymalnie: 

 

- …………………  zł netto (słownie: ……………………………….. złotych ……. ) 

- .………………….zł brutto (słownie: …………………………………złotych          ) 

 

2.Ceny jednostkowe za poszczególne elementy zamówienia dostarczone przez Wykonawcę są 

 niezmienne przez cały okres trwania umowy.    

 

3. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 5 
 

1. Po każdej dostawie Wykonawca będzie wystawiał fakturę w terminie do 10 dni od  

 momentu dostawy. 

2. Zapłata faktury będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

 wskazane na fakturze. 

3. Faktury będą regulowane w terminie do 30 dni od daty prawidłowo  wystawionej  faktury. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego 

najpóźniej 14 dni przed terminem płatności.  

5. Za moment zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie. 

2. Żadna ze stron nie może żądać zmiany umowy chyba, że zachodzą okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 



lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto zamawianego towaru za  każdy dzień opóźnienia w dostawie 

liczony od terminu określonego w § 2 pkt  3. 

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za nienależyte wykonanie zamówienia karę                      

 w  wysokości 10% wynagrodzenia zamówienia brutto danej pozycji  w przypadku 

 przekroczenia terminu podanego w § 3 pkt 7.  Przez nienależyte wykonanie rozumie 

 się sytuację jeśli parametry techniczne dostarczonego towaru odbiegają od opisu 

 Zamawiającego lub produkty  zawierają wady. 

3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę  od realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę 

 w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym  

 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz nałożenia kary w wysokości 10% 

 wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt 1.  

 

§ 8 

 

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego  

…………………………………… tel. …………………………e-mail 

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy 

 …………………………………… tel. …………………………e-mail 

 

§ 9 

 

1. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na inne podmioty prawne                  

 i gospodarcze. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stasuje się przepisy prawa polskiego,                

 w  tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozpoznaje sąd powszechny 

 właściwy miejscowo do siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron . 

§ 10 

 

Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT upoważnionym do wystawiania 

faktur VAT i otrzymał nr identyfikacji podatkowej NIP …………………………. 

 

 
  Zamawiający        Wykonawca 


