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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA - wzór 

 

zawarta w dniu …………… r. w Krakowie pomiędzy: 

 

Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie ul. Wielicka 267, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000057996, 

posiadającym NIP nr 679-20-26-141 oraz REGON nr 351239953, zwanym w treści umowy 

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Janusza Czekaja – Dyrektora, 

 

a  

 

………………………………………………………………, zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ 

 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP 9/2017 o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

 

§ 1 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się sprzedawać na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO środki czystości, których 

szczegółowy opis, ilość oraz cena zostały wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ilości towaru wskazana w załączniku jest ilością maksymalną. ZAMAWIAJĄCY będzie kupował 

towar w okresie obowiązywania umowy według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość towaru kupiona 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie obowiązywania umowy może być niższa niż podana w 

załączniku. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 2 zdanie trzecie, WYKONAWCY nie będą 

przysługiwać wobec ZAMAWIAJĄCEGO żadne roszczenia z tytułu nie zakupienia całości towaru 

wskazanego z załączniku, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się kupić towar o łącznej wartości brutto co najmniej 50% kwoty 

wskazanej w §4 ust. 1. 

5. WYKONAWCA zobowiązuje się, że sprzedany towar posiadać będzie wymagane przepisami 

oznakowania, atesty i certyfikaty oraz etykiety w języku polskim. 

6. WYKONAWCA zobowiązuje się sprzedawać towar także w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

zagrożenia Państwa i wojny. 
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§ 2 

1. Sprzedaż towaru następować będzie partiami, na podstawie szczegółowych zamówień składanych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Szczegółowe zamówienia, zawierające dokładną ilość i rodzaj towaru, przedstawiane będą 

WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie lub faksem na numery uzgodnione  

w kontaktach roboczych. 

3. Upoważnionym do składania zamówień oraz odbioru towaru ze strony ZAMAWIAJĄCEGO są 

Barbara Myrek i Beata Zapalska. 

4. WYKONAWCA ma obowiązek dostarczyć i wydać zamówiony towar w terminie do 2/ 4/ 6/ powyżej 

8/ dni od złożenia zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. WYKONAWCA będzie dostarczał towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, gdzie rozładuje go 

własnymi siłami do wskazanych mu pomieszczeń magazynowych i na półki. 

6. WYKONAWCA będzie dostarczać towar od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w godzinach 8 
00

 -14 
00

.   

 

§ 3 

1. Odbioru ilościowego i jakościowego towaru ZAMAWIAJĄCY dokona w dniu dostarczenia  

i wydania określonej partii towaru.  

2. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmowy odbioru od WYKONAWCY dostarczonej partii towaru nie 

odpowiadającego wymogom jakościowym lub ilościowym. W takiej sytuacji WYKONAWCA ma 

obowiązek wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić i dostarczyć go w przeciągu 24 

godzin. 

3. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w sprzedanym towarze po jego 

odbiorze, ZAMAWIAJĄCY wyśle bezzwłocznie WYKONAWCY zawiadomienie o tym fakcie 

wskazując stwierdzone wady lub braki (reklamacja). 

4. Zgłoszoną reklamację WYKONAWCA zobowiązany jest rozpatrzyć i zawiadomić 

ZAMAWIAJĄCEGO o zajętym stanowisku w terminie 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia. Brak 

odpowiedzi w tym terminie oznaczać będzie uwzględnienie reklamacji. 

5. W razie uwzględnienia reklamacji WYKONAWCA zobowiązany jest wymienić towar na 

pełnowartościowy lub uzupełnić i dostarczyć go w przeciągu 24 godzin od momentu 

uwzględniania reklamacji. 

6. ZAMAWIAJĄCY nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar. 
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§ 4 

1. Całkowita cena za towar określony w § 1 ust. 1 umowy wynosi ……………………………… 

(słownie: …………………………………………..) zł. brutto.  

2. Zapłata przez ZAMAWIAJĄCEGO ceny za sprzedany towar następować będzie przelewem na 

rachunek bankowy WYKONAWCY nr ……………………................................................................ 

3. Podstawą do zapłaty ceny za sprzedany towar będą faktury VAT wystawiane przez WYKONAWCĘ 

po wydaniu każdej zamówionej przez ZAMAWIAJĄCEGO partii towaru. Faktury VAT opiewać będą 

na wartość sprzedanej partii towaru. 

4. Zapłata na rzecz WYKONAWCY następować będzie w terminie do 30/60 dni od daty otrzymania 

przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień § 3. 

5. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Przelew wierzytelności WYKONAWCY wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących 

WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 5% 

ceny wskazanej w § 4 ust. 1. Karę taką WYKONAWCA zapłaci w szczególności w przypadku 

rozwiązania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn określonych w § 7 ust. 2. 

2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu i wydaniu zamówionego towaru, WYKONAWCA zobowiązany 

będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 2% ceny brutto towaru z dostarczeniem i wydaniem 

którego pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 30% tej ceny. Zapis ten 

stosuje się odpowiednio w przypadku zwłoki  WYKONAWCY w stosunku do terminów określonych 

w § 3 ust. 2 lub ust. 5. 

3. W przypadku rozładowania przez WYKONAWCĘ towaru w miejscu innym niż określono zgodnie z 

§ 2 ust. 5, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 5% ceny 

brutto zamówionej partii towaru, za każdy taki przypadek. 

4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącać naliczone kary umowne z wierzytelnościami WYKONAWCY  

z tytułu zapłaty ceny za sprzedany towar, bez uprzedniego wezwania do zapłaty kary. W takim 

przypadku przyjmuje się, że wierzytelność o zapłatę kary stała się wymagalna z chwilą potrącenia. 

5. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara 

umowna nie pokryje całości szkody. 
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§ 6 

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku zwiększenia podanej w załączniku ilości danego 

towaru, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości innego towaru, tak by całkowita cena za towar 

wskazana w § 4 ust. 1 nie uległa zwiększeniu. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 7 

1. Umowa zawarta jest na okres 2 lat od dnia zawarcia, tj. do ……………..  

2. W razie powtarzających się przypadków (co najmniej trzy razy) naruszenia niniejszej umowy przez 

WYKONAWCĘ, a zwłaszcza występowania wad jakościowych lub braków ilościowych albo 

opóźnień w dostawie towaru, jak też w razie ciężkiego naruszenia przez WYKONAWCĘ 

(chociażby jednorazowego) postanowień umowy, wypowiedzenie umowy przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w takiej sytuacji traktowane będzie jako dokonane z ważnych powodów. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9 

Wszystkie sprawy sporne wynikłe w związku z niniejszą umową Strony poddają sądowi 

powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

  § 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


