Załącznik nr 6 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
Postepowanie RZE.WOP.261.43.2019
Projekt umowy

UMOWA
Nr RZE.WOP.26 1.43.2019
Zawarta w dniu ……………………….. r. w Rzeszowie na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Sukcesywna
dostawa artykułów biurowych na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział
Terenowy w Rzeszowie w latach 2019-2020”
pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa NIP: 527281-83-55, REGON 367849538-00145
reprezentowanym przez:
…………………… - Dyrektora Oddziału Terenowego w Rzeszowie
…………………… – Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego i Windykacji w Oddziale Terenowym
w Rzeszowie
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………….. siedzibą w ……………………………………………………
Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………………………. posiadającą
NIP nr…………………………….., REGON: …………………………………………….
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest: sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
1) Dostawy materiałów biurowych mają odbywać się w dni robocze w godzinach
od 8:00 do 15:00 do:
a) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. Asnyka 7,
35-001 Rzeszów.
b) KOWR Sekcja Zamiejscowa w Trzebownisku 616A/10, 36 -001 Trzebownisko
c) KOWR Sekcja Zamiejscowa w Przemyślu, ul. Borelowskiego 7, 37-700 Przemyśl
d) KOWR Sekcja Zamiejscowa w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
2) Szczegółowy asortyment zamawianych artykułów biurowych będących przedmiotem
zamówienia jest zawarty w formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1
do nin. umowy.
3) Ilości podane w formularzu rzeczowo-cenowym, o którym mowa w pkt 2 mogą ulec zmianie
w trakcie obowiązywania umowy. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie
wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości kupowanych
artykułów biurowych do wartości umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy nie może
przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4) W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego, konieczności zamówienia towaru,
który nie został ujęty w formularzy rzeczowo-cenowym stanowiącym złącznik nr 1 do
umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia danego towaru o ile będzie
on dostępny u Wykonawcy. Rozliczenie zakupu tego towaru nastąpi na podstawie cennika
obowiązującego u Wykonawcy w chwili złożenia zamówienia. Przedmiotowe zamówienia
mogą być realizowane do wysokości kwoty wynikającej z umowy, jednak łączna wartość

zamówień, o których mowa w niniejszym punkcie nie może przewyższyć 10% ogólnej
wartości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
5) Artykuły biurowe muszą być dostarczone w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach
bez śladu ingerencji lub przepakowywania. Na opakowaniach musi znajdować się nazwa
producenta, znak firmowy oraz data ważności nie krótsza niż 3 miesiące licząc od dnia
dostarczenia artykułów do siedziby Zamawiającego. Artykuły te muszą posiadać atesty lub
inne wymagania dopuszczające do obrotu, wymagane prawem polskim lub UE, które mają
do danego wyrobu zastosowanie.
§2
1.
Materiały będą dostarczane partiami. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania
żądanej ilości w danym asortymencie artykułów wymienionych w załączniku nr 1:
- w ciągu …. dni roboczych od momentu złożenia zlecenia przez Zamawiającego do
Oddziału Te renowego
- w ciągu …. dni roboczych od momentu złożenia zlecenia przez Zamawiającego do Sekcji
Zamiejscowych
Zlecenie może być składane w drodze mailowej, faxem lub telefonicznie.
2.
Miejsca dostawy określone zostały w §1 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
3.
Ilość dostaw/zamówień częściowych, terminy ich realizacji i miejsce będą każdorazowo
uzgadniane między Zamawiającym a Wykonawcą faxem lub drogą e – mailową.
4.
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i staraniem własnym do sukcesywnego, w
miarę zgłaszanych potrzeb Zamawiającego, dostarczenia oraz wniesienia materiałów
biurowych we wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsce .
5.
Koszty załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego oraz koszty rozładunku
obciążają Wykonawcę.
6.
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych i dostarczonych do jego siedziby
artykułów w dniu dostawy, uzgodnionym między stronami.
7.
Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru części przedmiotu zamówienia
dokona jego zbadania i odbioru jakościowo-ilościowego.
8.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakościowo-ilościowym rozbieżności ze złożonym
zamówieniem lub dostawy artykułów wadliwych, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2
dni roboczych do ich wymiany na artykuły uzgodnione w dostawie lub pozbawione wad.
9.
To war o którym mowa w ust. 8, zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt.
10.
Wykonawca odbierze towar, o którym w ust. 8, w ciągu 2 dni roboczych od dnia, w którym
został poinformowany o wadach lub nie spełnianiu przez dostarczony towar warunków
uzgodnionej dostawy lub umowy.
11.
Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu
kwestionowanej partii towaru i jego wymiany.
12.
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie przez Wykonawcę materiałów
zastępczych. Na każdą sugerowaną zmianę Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego.
§3
1. Termin obowiązywania umowy – od dnia podpisania do dnia 31.12.2020r.
2. W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zamawiał potrzebne ilości
poszczególnych artykułów wymienionych w załączniku nr 1 o parametrach i jakości oraz
według cen jednostkowych brutto podanych w ofercie Wykonawcy.
§4
1. Strony ustalają sumaryczne wynagrodzenie Wykonawcy za materiały określone
w ofercie, do nieprzekraczalnej wartości, tj.: …………………………… zł brutto (słownie brutto:
…………………………………………………………………………………………………………………………)
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych za dostawy materiałów w całym okresie
obowiązywania umowy.
3. Wartości poszczególnych dostaw będą wyliczane przy zastosowaniu cen jednostkowych,
zawartych w formularzu cenowo ofertowym Wykonawcy i ilości dostarczanych artykułów.

4. Podstawą wypłacenia wynagrodzenia z faktury z tytułu częściowych dostaw artykułów może
nastąpić po zbadaniu dostarczonych artykułów i uznaniu ich za wolne od wad i zgodnych ze
złożonym zamówieniem, w oparciu o protokół odbioru jakościowo- ilościowy. Do faktury musi
być załączone wyliczenie należnej kwoty. Wyliczenie to może także nastąpić na fakturze.
5. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 8 zapłata nastąpi po dostarczeniu artykułów wolnych
od wad i zgodnych z zamówieniem.
6. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od daty:
a) doręczenia do siedziby Oddziału Te renowego KOWR w Rzeszowie prawidłowo wystawionej
faktury, zaakceptowanej przez Zamawiającego (zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 9 Umowy), albo
b) wysłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191).
7. W przypadku przekroczenia terminu płatności faktury przez Zamawiającego, Wykonawcy
przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych na zasadach i wysokościach
określonych w art. 359 Kodeksu Cywilnego.
8. Ilości artykułów biurowych podane przez Zamawiającego w formularzu cenowym są ilościami
szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości
kupowanych artykułów biurowych do wartości umowy.
9. Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa do odszkodowania w przypadku, gdy sumaryczna
wartość dostarczonych Zamawiającemu materiałów biurowych będzie niższa od maksymalnej
wartości, zapisanej w niniejszej umowie, a wynikającej z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego.
§5
1. Upoważnionym pracownikiem Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą jest
Kałucki Jan – tel. 17 8537897, mail: jan.kalucki@kowr.gov.pl
2. Upoważnionym pracownikiem Wykonawcy do współpracy z Zamawiającym
..................................................

jest

§6
(jeżeli dotyczy danego Wykonawcę)
1. Przy realizacji zamówienia będzie zatrudniona na umowę o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, co
najmniej jedna osoba z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia,
w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez niepełnosprawnego lub przez Wykonawcę przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby
niepełnosprawnej.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę realizacji postanowień
umowy w zakresie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. W tym celu Zamawiający może w każdym
czasie żądać przedstawienia dokumentacji zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 1, natomiast
Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie wskazanym w tym żądaniu.
§7
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy
kar umownych w niżej podanych przypadkach i wysokościach:
a) w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w §2 ust. 1 i/lub 8 - za każdy dzień
opóźnienia w wysokości 2,00 % wartości zleconej dostawy poszczególnej partii towaru,
jednakże nie mniej niż 5 złotych,
b) jeżeli Wykonawca, nie wymieni w ciągu 14 dni wadliwej partii towaru, o której mowa w
§2 ust. 8 na artykuły uzgodnione w dostawie lub pozbawione wad - 30,00 % wartości
dostawy poszczególnej partii towaru,

c) odstąpienie od umowy bez uzasadnienia z winy Wykonawcy– 30,00 % wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania, na
zasadach ogólnych w przypadku, gdyby kara umowna określona w ust. 1 nie pokryła szkody
poniesionej przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy bez uzasadnienia z
winy Zamawiającego– 30,00 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. Kara ta nie
dotyczy przypadków odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w wyniku przyczyn
określonych w § 7 ust. 1 i 2 umowy.
4. Kary, o których mowa w ust. 1 oraz odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2 będą potrącane
Wykonawcy z wystawionej/wystawionych faktury lub uiszczane przez Wykonawcę na r achunek
bankowy Zamawiającego.

1.

§8
Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach:
1) o których mowa w Kodeksie cywilnym,
2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie 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. W takim przypadku,

wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz jej części bez wypłacenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) jeżeli po upływie 10 dni od dnia złożenia zlecenia dostawy Wykonawca nie rozpoczął
realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - Zamawiający ma prawo odstąpić od
wykonania umowy i może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 30,00% wartości
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.
2) Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 (co najmniej 3 razy
w trakcie trwania umowy) - Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania umowy i może
żądać zapłaty kary umownej w wysokości 30,00% wartości wynagrodzenia brutto,
określonego w § 4 ust. 1.
3) powtarzających się (co najmniej trzykrotnie) okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 8 Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania umowy i może żądać zapłaty kary
umownej w wysokości 30,00% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.
4) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
zobowiązany jest do odbioru materiałów dostarczonych zgodnie ze złożonym zamówieniem
do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za dostarczone materiały.
4. Odstąpienie od umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 następuje w formie
pisemnej z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności, w terminie do 60 dni od dnia powzięcia
wiadomości o okolicznościach odstąpienia.
§9
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, na zasadach opisanych w niniejszej umowie, lub
jeżeli będzie ona dotyczyła następujących zdarzeń:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy, w szczególności przepisów dotyczących zamówień
publicznych;
2) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, w szczególności
dotyczącej wynagrodzenia Wykonawcy;

3) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, każdorazowo w przypadku
następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
d) zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców;
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę i
wykonawca to wykaże.
4) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie
publiczne dotychczasowy podwykonawca;
5) zmiany Zamawiającego w przypadku zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla
realizacji niniejszej umowy, w szczególności połączenia, podziału, zmiany nazwy
Zamawiającego;
6) zmiany Wykonawcy w przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności
gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie lub innego
przekształcenia Wykonawcy;
10) śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność
gospodarczą;
11) zmianie adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie
realizacji umowy.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 lit. a będzie odnosić
się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług
oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zm iana stawki
podatku od towarów i usług. Powyższa zmiana nie będzie prowadzić do zmiany wynagrodzenia
netto, zaś wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 lit. b-e będzie
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem
w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, albo zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych.
4. W wypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 3 lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń
pracowników lub zleceniobiorców świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego, z
uwzględnieniem wszystkich danin publicznoprawnych od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy odnosić się będzie wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników lub zleceniobiorców świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją umowy.
5. W wypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 3 lit. d i e wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników lub
zleceniobiorców świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadająca
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod r ygorem nieważności
takiej zmiany.
7. Niezależnie od powyższych zmian określonych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy zmiana umowy
może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, na zasadach
i warunkach określonych w siwz i ustawie Kodeks cywilny.

§ 11
Wszelką korespondencję w sprawie realizacji niniejszej umowy Wykonawca winien kierować do
Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolni ctwa w Rzeszowie, ul. A. Asnyka 7,
35-001 Rzeszów

§ 12
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy
rzeczowo Sąd Powszechny w Rzeszowie.

Umowa została sporządzona
Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy
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