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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

nr       /ROPS/2016 

 

zawarta w dniu                                        2016 roku w Katowicach pomiędzy: 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10, 

(NIP: 954-23-31-531) 

 

reprezentowanym przez:  

 

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

 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a firmą 

 

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

 

 

reprezentowaną przez: 

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

 

 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, o treści następującej: 

 

§1 

Przedmiot i sposób wykonania usługi 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na 

dostawie materiałów biurowych oraz papieru według wskazanych przez Zamawiającego 

pisemnych okresowych zamówień. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a) dysponuje wiedzą, doświadczeniem i potencjałem organizacyjnym i technicznym 

niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

b) wykona przedmiot umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru działalności Wykonawcy, 

c) będzie dostarczał zamawiane materiały do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy 

ulicy Modelarskiej 10 oraz do siedziby filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego 

w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2 i składał we wskazanych w zamówieniach 

pomieszczeniach, własnym środkiem transportu, w terminie do 48 godzin od otrzymania 

okresowego zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, 

d) będzie realizował przedmiot umowy określony w ust. 1 zgodnie ze wskazówkami 

przekazywanymi mu przez Zamawiającego. 

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
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§ 2 

Zasady wykonania usługi 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy według cen jednostkowych zawartych 

w złożonej ofercie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, gwarantując ich 

niezmienność w czasie trwania niniejszej umowy. 

3. Ze strony Zamawiającego za zamawianie dostaw materiałów, udzielanie koniecznych informacji 

oraz podejmowanie innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej Umowy, których 

podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonywania dostaw, odpowiedzialna/y jest 

……………………………………………………………………………..  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia łącznej wartości zamawianych materiałów 

biurowych – po zawarciu stosownego aneksu. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowity koszt umowy nie może przekroczyć kwoty ………………………………………… 

złotych brutto, słownie: ………………………………………….  

2. W ramach kwoty wskazanej w ust. 1 Zamawiający może okresowo zamawiać dowolną ilość 

materiałów biurowych objętych ofertą wskazaną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

gwarantując ich niezmienność w czasie trwania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji 

umowy w mniejszym zakresie niż wskazany w ust. 1 i złożonej ofercie.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w ramach projektów: 

„Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” 

oraz „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”. 

5. Środki finansowe na realizację niniejszej umowy zostały zabezpieczone w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2016 rok:  

a) dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, § 4210 – Zakup 

materiałów i wyposażenia; 

b) dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4210 – 

Zakup materiałów i wyposażenia; 

c) dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, § 

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia; 

d) dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85226 – Ośrodki Adopcyjne, § 4210 – Zakup 

materiałów i wyposażenia; 

e) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała 

działalność, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: „Karta Dużej Rodziny”; 

f) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała 

działalność, § 4217 i § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia: Projekt pn. „Współpraca się 

opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, pozycje z 

wniosku o dofinansowanie z dnia 09.12.2015r.: WYD003, WYD010, koszty pośrednie. 
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g) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała 

działalność, § 4218 i § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia: Projekt pn. „Śląskie 

programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”. 

 

§ 4 

Zasady wypłaty wynagrodzenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT po każdorazowym zrealizowaniu 

przedmiotu zamówienia.  

2. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy,                

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi potwierdzenie wykonania dostawy przez 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

Podstawa prawna 

Umowę zawiera się w oparciu o zapisy: 

1. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 

roku, poz. 2164), 

2. § 8 Procedur zamówień publicznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego z dnia 13 lipca 2009 roku. 

 

§ 6 

Kara umowna 

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości do 30% kwoty zamówienia, które będzie aktualnie 

realizowane. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć w szczególności 

stosowanie cen niezgodnych z wyceną i postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany pisemnie. 

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, 

a ponadto Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną naliczoną na zasadach 

określonych w ust. 1. 

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 

umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania  niniejszej umowy na każdym etapie świadczenia usługi                

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Odstąpienie nastąpić może w drodze 

złożenia pisemnego oświadczenia. 

2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy bez zachowania warunków 

określonych w ust. 1 w szczególnie uzasadnionych wypadkach z winy leżącej po stronie 
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Wykonawcy. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od daty ujawnienia 

okoliczności o której mowa w zdaniu poprzednim.  

3. W wypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 7 ust. 2, Wykonawca powinien zakończyć 

bieżące czynności związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, ale nie jest upoważniony do 

podejmowania nowych czynności.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną część umowy stanowią zapytanie ofertowe oraz oferta złożona przez Wykonawcę  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności pisemnej formy aneksu, 

zaakceptowanego przez strony, pod rygorem nieważności.  

4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne 

właściwe ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 ..................................................  .................................................. 

 

Kontrasygnata finansowa: 

 

 

 

 

Katowice, dnia                          2016 roku 

 

 

 

 
 

Sporządził: 

 

 

Sprawdził: 

 


