
Załącznik nr 2 - wzór umowy 

UMOWA 

Zawarta w Białymstoku w dniu …..……………. pomiędzy:  
Skarbem Państwa-  Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez:  
………………………- Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Białymstoku, 15-099 Białystok  ul.  Legionowa 18, NIP 526-00-13-054,  
REGON: 01251326200489, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr ……/…….z dnia ……………., zwaną dalej 
„Zamawiającym”, 
 
a 
.......... z siedzibą .......... działającą zgodnie z wpisem do ……… prowadzonego przez ……… 
pod numerem ………NIP … REGON ..., reprezentowanym przez ..........zwanym/zwaną dalej 
„Wykonawcą”, 
a w dalszej części Zamawiający i Wykonawca będą określani jako „strony umowy”. 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość  
nie przekracza kwoty 130.000,00 zł, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)   
nie stosuje się ww. ustawy, zawarto umowę następującej treści: 
 
 
 

§ 1  
Przedmiot oraz sposób realizacji umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy materiałów biurowych  

zwanych w dalszej części umowy materiałami  zgodnie z wykazem materiałów zawartych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy do następujących lokalizacji: 

 KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok, 

 KRUS Placówka Terenowa w Augustowie, ul. Młyńska 29, 16-300 Augustów, 

 KRUS Placówka Terenowa w Zambrowie, ul. Obrońców Zambrowa 4,  
18-300 Zambrów. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z parametrami i cenami zawartymi 
w załączniku nr 1 do umowy oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania dostaw zgodnie z bieżącymi potrzebami 
Zamawiającego, na podstawie zamówień zaakceptowanych przez Dyrektora Oddziału, 
składanych drogą elektroniczną na adres e-mail: ……., zawierających wykaz 
zamawianych materiałów i ich ilość, spośród pozycji określonych szczegółowo  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest  do  potwierdzenia 
otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną. 

4. Na każdą  lokalizację  wskazaną w ust. 1 będzie składane odrębne zamówienie,  
do którego Wykonawca będzie wystawiał fakturę  za dostarczone materiały. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości zamówienia, jeżeli 
dostarczony przedmiot zamówienia będzie niekompletny, niezgodny z parametrami 
określonymi w załączniku nr 1 i złożonym  zamówieniem, wadliwy lub posiadający ślady 
uszkodzenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych 
materiałów w stosunku do ilości podanych w formularzu ofertowym bez prawa roszczeń 
z tego tytułu przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem 
zapotrzebowanych materiałów we wskazane miejsce w danej lokalizacji w terminie  
5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania zamówienia w dniach pracy Zamawiającego 
w godz. od 8.00 do 14.00. 
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8. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem materiałów dostarczanych  
do Zamawiającego oraz, że są one wolne od wad, praw osób trzecich i spełniają normy 
stawiane przez prawo Unii Europejskiej.  

9. Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie zamówione i odebrane materiały. 
 
 
 
 

§ 2 
Warunki gwarancji i reklamacje 

 
1. Wykonawca na dostarczone materiały udziela gwarancji minimum 6 miesięcy licząc  

od daty otrzymania dostawy. 
2. W przypadku dostarczenia materiału zawierającego wady, nieodpowiedniej jakości, 

niekompletnego, niezgodnego z umową i złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany będzie 
do jego wymiany  w terminie  7 dni  roboczych od dnia zgłoszenia od Zamawiającego 
niewłaściwego towaru. Wymiana nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  
w siedzibie Oddziału lub Placówce Terenowej KRUS w Augustowie lub Zambrowie,  
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
 
 

§ 3 
Warunki płatności 

 
1. Z tytułu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie  

za zamówione i odebrane materiały według cen jednostkowych brutto określonych  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które wynikają ze złożonej przez Wykonawcę 
oferty. 

2. Ceny jednostkowe brutto materiałów, podane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy  
nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy. 

3. Płatnikiem należności z faktur za dostarczone materiały jest: KRUS Oddział Regionalny 
w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok, NIP 524-00-13-054.  

4. Należność za dostarczone materiały przekazana będzie przez Zamawiającego przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ................................................................................, 
w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

5. Datą dokonania zapłaty należności z faktur VAT będzie data obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685) wyraża zgodę na wystawianie 
przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie 
elektronicznej (w formacie PDF) i przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: bialystok@krus.gov.pl 

7. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane w formie elektronicznej 
faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres poczty 
elektronicznej: …………………………………………………… 

8. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3  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. z 2020 r. poz. 1666) 
nie przewiduje możliwość przesyłania między Wykonawcą a Zamawiającym 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówienia 
publicznego objętego niniejszą umową. 

mailto:bialystok@krus.gov.pl
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9. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty 
dostaw (załadunek, transport, rozładunek) do lokalizacji wskazanych w § 1 ust.1  
oraz wszelkie inne koszty, podatki i opłaty związane z realizacja umowy. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 
 

§ 4 
Termin obowiązywania umowy 

 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …….09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 
 
 
 

§ 5 
Kary umowne 

 
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących 

przypadkach: 
1) za zwłokę w dostarczeniu zamówionych materiałów w terminie określonym  

w § 1 ust. 7  w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonych materiałów za każdy 
dzień roboczy zwłoki, 

2) za zwłokę w wymianie materiałów wadliwych w terminie określonym w § 2 ust. 2  
lub materiałów, których asortyment nie jest zgodny z zamówieniem w wysokości 1 % 
wartości brutto zgłoszonych, lecz nie wymienionych materiałów za każdy dzień 
roboczy zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieuzasadnionych 
i niezależnych od  Zamawiającego  w wysokości 10% wartości brutto złożonej oferty. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
pisma o naliczeniu kary umownej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

4. W przypadku powstania szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w myśl 
przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku, gdy wartość brutto kary umownej będzie niższa do wartości brutto wysłania 
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, Zamawiający odstąpi od obciążenia 
Wykonawcy karami z tego tytułu. 
 
 
 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

 
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 
wiadomości o powyższych okolicznościach informując o tym Wykonawcę w formie 
pisemnej. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia z tytułu 
faktycznego wykonania części umowy. 

2. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo  do rozwiązania umowy 
ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 
1) Wykonawca nie dostarcza zamówionych materiałów w terminie określonym  

w § 1 ust. 7 bez uzasadnionych przyczyn, pomimo dodatkowego wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie; 
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2) Wykonawca nie wypełnia postanowień umowy, w szczególności bez uzasadnionych 
przyczyn naruszy termin wyznaczony do wymiany wadliwych materiałów, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 umowy; 

3) W okresie trwania umowy suma kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
przekroczy 20% wartości brutto złożonej oferty. 

3. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy na podstawie  
ust. 2, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania kar umownych, o których mowa 
w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Za dzień rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień 
otrzymania przez Wykonawcę pisma w tej sprawie. 

 
 
 

§ 7 
Klauzula poufności 

 
1. Wykonawca  zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania 

pozyskanych informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone  
w niniejszej umowie.  

2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich 
informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły   
lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują  
się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich 
dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane 
dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją 
umowy. 

3. Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność  
za nielegalne  ujawnianie lub pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych  
przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą  z dnia 30 sierpnia 2019  r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781). 

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy danych osobowych określonych  

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 

str1), zwanej RODO. 

5. Wykonawca  zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące    
Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdą  
się w posiadaniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy. Postanowienie  
to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane  
do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego. 

 
 
 

§ 8 
Przepisy końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej  

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikających  

ze stosowania niniejszej umowy będą one rozpatrywane przez sąd powszechny  
w Białymstoku. 
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4. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1)  
dla każdej ze stron. 

 
 
Załączniki: 

 Wykaz materiałów biurowych objętych umową wraz z obowiązującymi cenami 
jednostkowymi. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Zamawiający       Wykonawca. 
 
 


