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 System Zarządzania Jakością P/SZJ-8.4-01 

Projekt umowy 
 

Znak: SC/P-62/2019 
 

 
 
 

z dnia ……………2019 r. 

 

zawarta pomiędzy:  

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 

TEL. 056 63 98 119 ; FAX. 056 63 98 20 

NIP: 879-016-92-80                 REGON: 870525973 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221 

Kapitał zakładowy: 14.491.000,00 PLN  

reprezentowanym przez : 

1. …………………………..   -    …………………………. 

2. ………………………….    -    …………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a:   
……………………………………………………………………….. 

 

NIP : ……………………………………      REGON: ……………………………………. 

 

reprezentowanym przez :  ………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści : 

§ 1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2019 r. 

poz. 1843) ww. ustawa nie ma zastosowania. 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa na rzez Zamawiającego  

środków czystości. Wielkość przedmiotu umowy i jego asortyment określa załącznik  

nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Dostarczane przez Wykonawcę środki czystości, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać 

obowiązujące normy i posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia 

na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej, czyli: 

świadectwa, certyfikaty, atesty lub karty charakterystyki produktu. Wszystkie środki 

chemiczne wchodzące w skład przedmiotu umowy będą posiadać etykiety w języku 

polskim zawierające następujące informacje: nazwa wyrobu, nazwa producenta, ciężar lub 

pojemność opakowania, data produkcji i okres przydatności do użytku, skład chemiczny. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dysponować i niezwłocznie dostarczyć na każde wezwanie 

Zamawiającego dokumenty odnoszące się do przedmiotu umowy, tj. aktualne karty 

charakterystyki substancji chemicznej , pozwolenia na obrót produktem biobójczym  lub 

inny dokument dopuszczający artykuł do obrotu dla dostarczonych asortymentów 

określonych w załączniku. 

4. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy, dostarczył 

Zamawiającemu aktualne karty charakterystyki substancji chemicznej , pozwolenia na 
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obrót produktem biobójczym  lub inny dokument dopuszczający artykuł do obrotu dla 

dostarczonych asortymentów określonych w załączniku (w wersji elektronicznej oraz w 

wersji papierowej) . 

 

§3 

 

            Termin wykonania umowy :  02.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 

 

 

§4 

1. Za przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe zgodnie  

z przyjętą ofertą w wysokości określonej w załączniku nr 1 , który stanowi integralną 

część niniejszej umowy.  

2. Strony ustalają, że całkowita wartość umowy wynosi ……………………… zł/ brutto, 

słownie: …………………………………………...zł/ brutto  zgodnie z przyjętą ofertą. 

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy zawarte w załączniku nr 1 nie będą ulegały 

zmianie przez cały okres umowy, jedyną podstawą do jej zmiany jest ustawowa 

zmiana stawki podatku VAT.  

4. Do zmiany ceny określonej w ust. 1  umowy z powodów określonych w ust. 3 nie 

zachodzi  konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 

należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki 

podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 
 

 

§5 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy własnym transportem  

do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159. 

Koszt transportu, załadunku i rozładunku obciąża Wykonawcę. 

2. Dokładne określenie ilości i asortymentu dostaw częściowych będzie następowało  

w składanych  i potwierdzonych zamówieniach częściowych. 

3. Zamówienia częściowe składane będą na piśmie, wysyłane faksem lub mailem 

 i realizowane przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego. 

4. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, 

koordynatorem umowy  jest …………..………, tel. kontaktowy…………………….. 

5. Osobą upoważnioną z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 

…………………………………………….., tel. kontaktowy ………………………. . 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 

zamówienia podanej w załączniku do niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych w sytuacjach opisanych w ust. 6 . 

8. W zależności od swoich potrzeb Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania 

zmiany ilości poszczególnych asortymentów (zmniejszenia ilości pewnych pozycji 

 z jednoczesnym zwiększeniem ilości innych pozycji ) co jednak nie spowoduje 

zwiększenia łącznej wartości zamówienia. Dokonanie powyższej zmiany nie stanowi 

zmiany niniejszej umowy.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                        

w zakresie wielkości opakowań produktów szczegółowo określonych w załączniku 

 nr 1 w przypadku zmiany przez producenta wielkości opakowań produktów, których 

dotyczy umowa. Zamawiający dopuszcza przybliżone do wymaganych gramatury 

opakowań przy spełnianiu warunku zachowania sumarycznej ilości i ceny produktu. 
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§6 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostawy nastąpi na podstawie faktur częściowych 

 za wykonane i odebrane partie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru ilościowego i jakościowego 

 w dniu dostawy. Potwierdzeniem odbioru będzie faktura wystawiona zgodnie 

 ze złożonym numerem zamówienia . 

3. Nadzór nad prawidłową realizacją dostawy sprawują z ramienia Zamawiającego 

pracownicy magazynu. 

4. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych uchybień ilościowych  

i jakościowych w dostawach będą załatwiane w drodze postępowania reklamacyjnego. 

Zamawiający zgłasza reklamację nie później niż w terminie 5 dni  roboczych  od daty 

dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, a Wykonawca zobowiązany jest 

załatwić reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane i odebrane partie przedmiotu 

umowy w terminie 21 dni od daty złożenia faktury VAT w formie przelewu 

bankowego na konto Wykonawcy. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP: 879-016-92-80. 

 

§7 

1. Strony umowy uzgadniają, że płatności za dostarczony towar będą dokonywane tylko i 

wyłącznie na konta bankowe Wykonawcy, których numery widnieją na „białej liście 

podatników VAT” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod 

adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak 

numeru konta bankowego  na ww. liście będzie podstawą do wstrzymania płatności do 

czasu pojawienia się numeru konta bankowego na liście lub wskazania numeru innego 

konta bankowego, które na liście widnieje. Płatność zostanie dokonana wówczas w 

ciągu 3 dni roboczych: 

- od dnia pojawienia się numeru konta na „białej liście podatników VAT” 

lub 

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejącego na liście. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla Niego urzędem skarbowym jest: 

[DANE URZĘDU SKARBOWEGO Z ADRESEM] 

 

 

§ 8 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §5 ust. 3, 

 a także nie usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  

na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad oraz w terminie wymienionym 

 § 6 ust.4 oraz § 10 ust. 3  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości  3% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień 

zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 2. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej 

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  
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§9 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie. 

§10 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w  wymiarze 

określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, jednak nie krótszym niż 6 

miesięcy. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdej partii przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy, 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca 

zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż  

5 dni roboczych do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.  

§11 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć: 

1) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia  

wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy 

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

2) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących dostawy 

środków czystości, w szczególności w sytuacji, gdy ze względu na zmianę przepisów 

prawa lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie 

przez Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów 

dodatkowych; 

3) zmian technicznych dostarczanych środków czystości, w przypadku, gdy wystąpi co 

najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

a) pojawienie się na rynku środków nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy; 

b) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) zmiany w wymaganych parametrach środków czystości w związku  

z doświadczeniami eksploatacjami Zamawiającego; 

4) zmiany postanowień Umowy dot. weryfikacji reklamacji, jeżeli są korzystne  

dla Zamawiającego; 

5) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które 

są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 

oraz § 5 ust.6 i 8, może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności. 
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§12 

1. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu  

i numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja 

doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną. 

§13 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego . 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla każdej  

ze stron. 

 

 

Zamawiający                                                                                                      Wykonawca 

 

 


