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WZÓR UMOWY  PN-3/2015 
 
Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy  
Żłobkiem Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie, ul. Krakowska 30, NIP: 635– 17– 
93 – 093, reprezentowanym przez:   
Grażynę Moczko  - Dyrektora 
zwanym  dalej  Zamawiającym 
a      
………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Umowa została zawarta w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 
39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo  Zamówień  Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 907 z 
póżn.zm.) 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Żłobka Miejskiego im. 

Tadeusza Więcka w Mikołowie, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych 

pozycjach przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

zmniejszenia  zamówienia. 
 

WARUNKI REALIZACJI DOSTAW  
 
§ 2 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z 
zapotrzebowania składanego bezpośrednio przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże  
Wykonawcy wykaz  środków czystości faksem,  telefonicznie  lub  pisemnie  w godzinach od 7.00 do 
15.00 w dniach roboczych.   

2. Dostawa następować będzie w godzinach od 7.00 do 15.00 w dniach roboczych na podstawie 
pisemnego lub telefonicznego zamówienia  przez upoważnione do tego osoby Zamawiającego.  
Zamawiający potwierdzi na piśmie  przyjęcie dostawy. 

3. Wykonawca będzie dostarczał środki czystości zgodnie z terminem zadeklarowanych w ofercie 
Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy, t.j.w terminie  …………….dni od dnia otrzymania 
zlecenia. 

4. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych Wykonawcy i na jego koszt.   
5. Wykonawca zapewnia, że wszystkie towary będące przedmiotem umowy są oryginalnie 

zapakowane, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie ich obowiązującym, w 
szczególności oznaczone są znakiem bezpieczeństwa oraz znakiem CE i posiadają polskie napisy 
na opakowaniu jednostkowym. 

6. Przy posiadaniu towaru w innych opakowaniach Wykonawca winien przeliczyć wartość 
opakowania do  gramatury podanej przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający wymaga, aby dostarczony towar posiadał min. 12-miesięczny termin ważności 
liczony od dnia dostawy. 

8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy Karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 25.02.2011r. o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w 
ofercie. 

10. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 
zmniejszenia zamówienia. 
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REKLAMACJE 
 

§ 3 
1. W  przypadku  dostarczenia  towaru niezgodnego  z  zamówieniem, w szczególności towaru 

niewłaściwej jakości lub towaru w inny sposób naruszającego postanowienia niniejszej 
umowy, Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy zastrzeżenie reklamacyjne i odmówić 
przyjęcia dostawy. 

2. Zastrzeżenie reklamacyjne zgłoszone zostanie Wykonawcy niezwłocznie (w dniu dostawy) 
osobiście (tj. przez osobę uprawnioną do przyjęcia dostawy - osobie reprezentującej 
Wykonawcę przy dostawie) lub telefonicznie (tj. przez osobę uprawnioną do przyjęcia dostawy 
- osobie reprezentującej Wykonawcę pod numerem telefonu czynnym w lokalu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy).  

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia reklamacyjnego Wykonawca zobowiązany jest na swój 
koszt dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania 
zastrzeżenia reklamacyjnego, towar zgodny z umową, bądź też uzupełnić zamówienie, jeśli 
zastrzeżenie reklamacyjne dotyczy wyłącznie jego braków ilościowych.   

4. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 3 
Zamawiający uprawniony jest do zakupu towarów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym w 
dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają  Wykonawcę.  

 
 

WYNAGRODZENIE 
 

§ 4 
1. Maksymalna nominalna wartość zobowiązania Zamawiającego nie może przekroczyć 

6.000,00 zł brutto . 
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za zrealizowaną każdorazowo dostawę  ustalone będzie 

na podstawie iloczynu cen jednostkowych brutto podanych w ofercie Wykonawcy i ilości 
faktycznie dostarczonych środków czystości potwierdzonych przez przedstawiciela 
Zamawiającego podpisem na protokole zdawczo- odbiorczym.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT, na podstawie faktury VAT wystawianej Zamawiającemu po każdej 
dostawie, z 14-dniowym terminem płatności liczonym od dnia złożenia faktury. 

4. Ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy będą niezmienne do końca obowiązywania 
umowy. 

5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1 
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.  
 

 
OBOWIĄZYWANIE UMOWY 

 
§ 5 

Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 
roku. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
§ 6 

1. Jeżeli jedna ze stron dopuści się zwłoki w wykonywaniu zobowiązania wynikającego z 
niniejszej umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do 
wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie 
uprawniona do odstąpienia od umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca- w wysokości 15% maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania 
Zamawiającego określonej w § 4 ust. 1, 

b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność             
– w wysokości 15% maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania Zamawiającego 
określonej w § 4 ust. 1, 

c) za każdy dzień zwłoki względem terminu wykonania dostawy w wysokości 0,1% maksymalnej 
wartości nominalnej brutto zobowiązania Zamawiającego określonej w § 4 ust. 1, 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy                   
ze swojej winy – w wysokości 15% maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania 
Zamawiającego określonej w § 4 ust. 1. 

3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne 
nie pokrywają poniesionej szkody. Jeżeli należność z faktury wykonawcy nie pokryje w całości kar 
umownych należnych zamawiającemu, pozostała część kar umownych lub część której nie można 
potrącić z faktury wykonawcy, zostanie zapłacona przelewem na konto zamawiającego. 

4. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 u. 

p. z. p. t.j.: 
a) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, 
b) wycofania produktu przez producenta i propozycji zamiennika o takiej samej lub wyższej jakości za 

zgodą zamawiającego. 
§ 12 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 
 § 14 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy  i 3 dla 
Zamawiającego. 

 
 
 
Wykonawca                                                                         Zamawiający 

 

 


