
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne 

Umowa nr …… /RZ 
 

Znak: ŚCz/ZP-22/2012 
 

 
 
 

z dnia ……………………..2012 r. 

 

zawarta pomiędzy:  

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 

TEL. 056 63 98 119; FAX. 056 63 98 120 

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

 

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

Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………….  - …………………………… 

2. …………………….. - …………………………. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a:   ……………………………………………………………………. 

 

NIP:  ……………………;      REGON: ……………………………… 

 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

następującej treści: 

§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity   Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 

 z d. zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, które  

to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa na rzez Zamawiającego środków 

czystości. Wielkości przedmiotu umowy i jego asortyment określa załącznik nr 1 

 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1, powinien odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, spełniać wymagania BHP  

oraz wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej 

ofercie. 

3. Wraz z pierwszą dostawą wykonawca dostarczy zamawiającemu aktualne karty 

charakterystyki substancji chemicznej dla dostarczonych asortymentów 

wyspecyfikowanych w zamówieniu częściowym, o którym mowa w § 5 ust.2 . 

4. Wykonawca ma obowiązek aktualizacji dostarczonych zamawiającemu dokumentów,  

o których mowa w ust.3 w przypadku zmiany stanu prawnego w tym zakresie.   

 

§3 

Termin wykonania umowy: od 20 grudnia 2012 r.  – 20 grudnia 2013 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/ netto + …. %VAT, 

słownie: ………………………….. zł/netto +…… %VAT zgodnie z przyjętą ofertą. 

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy zawarte w ofercie 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 (loco Magazyn). 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 licząc od dnia złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego. 

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

Inspektor ds. administracji Kamilla Czarnecka tel. kontaktowy 56 63 98 169.   

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 załącznikach nr 1 do niniejszej umowy z przyczyn nie 

zależnych 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 . 

 

§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 od daty dostarczenia 

przedmiotu umowy Zamawiającemu, a Wykonawca zobowiązany jest załatwić 

reklamację w terminie 5 dni  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. 



1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP: 879-016-92-80. 

§ 7 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  

w zamówieniach, a także nie usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad oraz  

w terminie wymienionym § 6 ust.4 oraz § 9 ust. 3 Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1,0% wartości brutto zamówienia za 

każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, 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.  

 

§8 

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

trzecie. 

§9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w  wymiarze 

określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

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 do 

ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.  

 

§10 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 i § 5 ust.6 nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej 

umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. 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. 

 

§11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

siedziby Zamawiającego. 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla każdej  

ze stron. 

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiając 

 

 

 

 



 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne 

Załącznik NR.1 do umowy NR22/RZ 
 

Znak: ŚCz/ZP-22/2012 
 

 
 
 

z dnia   ………………. 2012 r. 

 
L.p. Asortyment 

 

J.m. Ilość Cena netto 

[z] 

VAT 

[%] 

1 Mydło biobójcze do higienicznej dezynfekcji rąk  

poj.700 ml, skuteczne wobec: Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas 

aeruginosa. Wykazujący podstawowe działanie 

grzybobójcze i wirusobójcze. 

 

Nazwa handlowa: ………………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

szt. 156   

2 Mydło w płynie poj. 5 l 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

szt. 

 

132   

3 Mydło toaletowe kostka 12 g 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

szt. 400   

4 Ręcznik papierowy 60 mb, dwuwarstwowy,  

średnica roli  23 cm. 

 

Nazwa handlowa: ……………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

rolka 764   

5 Papier toaletowy w rolce  

 

Nazwa handlowa: ……………………………… 

Gwarancja:  ……………………………………… 

 

rolka 1620   

6 Papier toaletowy dwuwarstwowy, średnica roli 19 cm 

 

Nazwa handlowa: ………………………… 

Gwarancja:   ……………………………… 

 

rolka 1604   

7 Płyn do mycia i dezynfekcji toalet  

poj.750 ml 

  

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   …………………………………………. 

 

szt. 220   

8 Kostka dezynfekująca i myjąca  

do koszyczka WC z zawieszką  40g. 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:    ……………………………………… 

 

szt. 460   



     

9 

Antybakteryjny płyn do mycia naczyń poj. 1 l. 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

 

 

szt. 

    96   

10 Antybakteryjny płyn do mycia naczyń poj. 5 l 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   ………………………………………… 

szt. 50   

11 Płyn do mycia szyb z rozpylaczem –  poj. 500 ml. 

 

 

Nazwa handlowa:  ………………………………… 

Gwarancja:   ………………………………………… 

szt. 149   

12 Mleczko do czyszczenia  poj. 700 ml. 

 

  Nazwa handlowa:…………………………………… 

 Gwarancja:   ………………………………………… 

szt. 185   

13 Żel do usuwania osadów poj.500 ml 

  

Nazwa handlowa:…………………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

Szt. 204   

14 Płyn do mycia podłóg 

 -uniwersalny – poj. 750 ml.  

 

Nazwa handlowa: ……………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

szt. 346  

 

 

 

 

15 

 

Preparat antystatyczny do czyszczenia i konserwacji 

mebli w spray  poj. 250 ml. 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

szt. 197   

16 Płyn bakteriobójczy do czyszczenia 

poj . 750 ml. 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   ………………………………………… 

 

szt. 

 

74   

17 Odświeżacz powietrza  

- aerozol  poj. 250 ml. 

 

Nazwa handlowa: ………………………………… 

Gwarancja:   ………………………………………… 

 

szt. 215   

18 Odświeżacz powietrza  

- wkład  poj. 300 ml. 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

 

 30   



19 Zawieszka zapachowa  

 

Nazwa handlowa:   …………………………………… 

Gwarancja:   ………………………………………… 

 

szt. 200   

20 Środek piorąco- dezynfekujący  

przeznaczony do prania w pralnicy automatycznej  

tkanin kolorowych w temp. 65 stopni Celsjusza  

 

Nazwa handlowa:   …………………………………… 

Gwarancja:   ………………………………………… 

 

 

kg 

 

150 

 

  

21 Środek piorący color 

przeznaczony do prania w pralnicy automatycznej  

tkanin kolorowych w temp. 45 stopni Celsjusza 

 

Nazwa handlowa:   ………………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

450 

  

22 Czyścik kuchenny  

 wielkość  8,5 cm x 6 cm 

 

szt. 300   

23 Trzonek do miotły wkręcany  dł.130 cm 

 

szt. 15   

24 Miotła - na wkręcany trzonek 

 

szt. 14   

25 Szufelka plastikowa. 

 

szt. 13   

26 Szczotka do WC komplet 

 

szt. 38   

27 Wiadro plastikowe - pojemność 10 l. 

 

szt. 5   

28 Wiadro plastikowe - pojemność 5 l. 

 

szt. 4   

29 Wiadro MOP z wyżymaczką - pojemność 12 l. 

 

szt. 14   

30 Wiadro dwukomorowe  z wyciskarką pojemność 15 l  

 

szt. 4   

31 Kij chromowany dwuczęściowy dł. 140 cm 

 

szt. 4   

32 Stelaż zapinany na końcach trzy dziurki  

dł. 140 cm 

 

szt. 4   

33 MOP płaski na końcach trzy dziurki dł. 40 cm 

 

szt. 148   

34 MOP bawełna 150 g. na wkręcany trzonek 

 

szt. 123   

35 Ścierka do kurzu  

 

szt. 600   

36 Rękawice jednorazowe 

 folia – 100 szt. w op. 

 

Nazwa handlowa:   …………………………… 

Gwarancja:   ………………………………………… 

 

op. 2   



 

37 

 

Rękawice lateksowe  

 

Nazwa handlowa: ………………………………… 

Gwarancja:    ……………………………………… 

 

 

par 

 

100 

  

38 Mydło toaletowe - kostka  100g.  

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Okres trwałości produktu …………………………… 

 

szt. 6346   

39 Pasta BHP do mycia rąk ze ścierniwem   

w op. 500g.  

  

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Okres trwałości produktu …………………………… 

 

szt. 1336   

  40 Krem do rąk - tubka 100g.   

 

Nazwa handlowa: .......................................................... 

Gwarancja …………………………………………… 

 

szt. 2142   

41 Ręcznik frotte bawełna o gramaturze min. 400 g. 

o wym. 140/70 cm 

  

Nazwa producenta: ……………………… 

Gwarancja ……………………………… 

 

szt. 542   

 

 

 

Wykonawca                                                                                                    Zamawiający  


