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UMOWA  NA ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ  ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  

I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH    
NR DAG/      /17/DAG 

 
Zawarta w dniu ………….…...2017 roku w Krakowie z Oferentem wybranym w postępowaniu  
o zamówienie publiczne w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.), 
 
pomiędzy : 
 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie z siedzibą 
w Krakowie, ul. Meiselsa 1 31-063 Kraków, działającym na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 usta-
wy z dnia 22.10. 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 
z późn zm.)  NIP 534-227-72-10, REGON 015900539-00032, reprezentowanym przez Dy-
rektora Oddziału - Jarosława Bombę zwanym dalej: „Zleceniodawcą” 
      
zwaną dalej Zamawiający 
a 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej Wykonawca 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywną dostarcza-
nie wysokiej jakości środków czystości i artykułów higienicznych dla Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zgodnie z podanym w ofercie for-
mularzem cenowym („Załącznik nr 2”), stanowiącym integralną część niniejszej umo-
wy a zawierającym szczegółowy wykaz materiałów i cen brutto. 
 

2. Łączna wartość zakupionych materiałów nie może przekroczyć kwoty: 
…………………………… zł brutto (słownie: ……………………………….……………..)  

 
 

§ 2 
 

Termin rozpoczęcia dostaw stanowiących przedmiot umowy strony ustalają na dzień 
……………...…... 2017 roku, a termin zakończenia na dzień …………...……….…. 2018 roku. 
 

 
§ 3 

 
1. Dostawy środków czystości i artykułów higienicznych odbywać się będą w terminie 

…………… godzin od złożenia zamówienia, miejscem realizacji zlecenia jest siedziba 
Zamawiającego.  
 

2. Dostawy środków czystości i artykułów higienicznych realizowane będą po przesłaniu 
przez Zamawiającego faxem, za pośrednictwem poczty e-maile lub po telefonicznym 
złożeniu zamówienia częściowego.  

 
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do:  

 
a. bezpłatnego dowozu towaru wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego 

na własne ryzyko i koszt, 
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b. dostarczenia towaru transportem własnym lub innego przewoźnika, spełniają-
cym obowiązujące wymogi w terminie określonym  w pkt. 1 niniejszego para-
grafu, 

c. zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej 
odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanego towaru, 

d. ponoszenia odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu 
wyrobów oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków 
prawnych. 

e. towar będzie opakowany w taki sposób, aby opakowanie chroniło go przed 
uszkodzeniem i ubytkiem. Sposób opakowania i przewozu odpowiadać będzie 
właściwościom towaru i Polskim Normom. 
 

4. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni roboczych od daty ich 
zgłoszenia. 
 

5. Wynagrodzenie częściowe za przedmiot umowy określone zostanie każdorazowo na 
podstawie wartości dostarczonych materiałów, na które Wykonawca wystawi fakturę 
VAT. 

 
6. Ceny brutto materiałów nie podlegają waloryzacji w okresie obowiązywania umowy. 

 
 

§ 4 
 

1. Należność, o której mowa w §3 pkt. 6, będzie uregulowana przez Zamawiającego  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę,  
po potwierdzeniu realizacji dostawy przez przedstawiciela Działu Administracyjno-
Gospodarczego Zleceniodawcy. 
 

2. Strony postanawiają, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu  
na konto Zleceniobiorcy wskazane w fakturze VAT. 
 

3. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
4. W przypadku nieterminowej płatności należności, Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
 

 
§ 5 

 
1. Rzeczywista ilość środków czystości i artykułów higienicznych będzie uzgadniana 

przy kolejnych zamówieniach i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wy-
konawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych przez Zama-
wiającego. 
 

2. W przypadku, gdy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy ilości określonej  
w Załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego z powodu mniejszych niż planowane  
potrzeby w tym zakresie, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rezygnacji z części towarów, 

wynikające z braku lub ograniczenia zapotrzebowania po stronie Zamawiającego 
i w związku z tym niezrealizowania całości przedmiotu umowy w okresie jej obowią-
zywania. 
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4. W przypadku zakupu przez Zamawiającego większej ilości środków czystości i arty-
kułów higienicznych niż wynikające z Załącznika Nr 2 do Zapytania ofertowego, Wy-
konawca zobowiązany jest dokonać sprzedaży tego asortymentu zgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy z zastosowaniem cen jednostkowych określo-
nych w Załączniku nr 2. 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych jakości środków czystości 

i artykułów higienicznych nie zamieszczonych w Załączniku nr 2 do Zapytania oferto-
wego po cenach katalogowych Wykonawcy. 

 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z cen promocyjnych, jeśli takie 

będą miały miejsce. 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach 
i wysokościach: 

a. za zwłokę w wykonaniu częściowej dostawy jakości środków czystości i arty-
kułów higienicznych powyżej terminu określonego w §3 ust.1 w wysokości 
10% wartości tego zamówienia. Każde kolejne - w ramach realizacji tego za-
mówienia - zdublowanie terminu określonego w §3 ust.1 skutkować będzie 
kolejną karą umowną w wysokości 10% tego zamówienia. 

b. za odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stro-
nie Wykonawcy 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust.1 umowy. 

c. za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wy-
sokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust.1 umowy. 

 
2. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony umowy mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilne-
go. 
 

3. Zwłoka Wykonawcy przekraczająca 120 godzin w wykonaniu przedmiotu umowy 
upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 14 dni od protokolarnego stwier-
dzenia drugiego przypadku wadliwej dostawy. Kary umowne w tym przypadku nie 
obowiązują Zamawiającego. 
 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wy-
nagrodzenia, wynikającego z przedstawionych faktur. 

 
6. W przypadku rażących uchybień w dostawie Zamawiający ma prawo do wstrzymania 

płatności do czasu ich usunięcia. 
 

7. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie płatne są w terminie 14 dni  
od dnia doręczenia Wykonawcy stosownego wezwania do zapłaty. 

 
8. Strony zastrzegają możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od dochodzenia kar 

umownych. 
 

§ 7 
 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zama-
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wiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicz-
nościach. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 

 
§ 8 

 
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego – w zakresie niezbędnym  
do wykonania niniejszej umowy.  

 
§9 
 

Wykonawca nie może powierzać wykonania usług wynikających z umowy innym podmiotom 
lub innej osobie bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 10 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnej 
w postaci aneksu. 

 
§ 11 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cy-
wilnego. 

 
§ 12 

 
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy Strony zobo-
wiązują się rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepo-
wodzenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

 
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§14 

 
Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz ofertowy – oznaczony jako „Załącznik nr 
2” 

§ 15 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.    
         

 
 
 
 

ZLECENIODAWCA                                                                ZLECENIOBIORCA 
  

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


