
Załącznik nr 3 

UMOWA -wzór 

 

na zakup i dostawę środków czystości do Zespołu Szkół im.A. Naruszewica w Janowie Podlaskim 

Zawarta w dniu …........................... pomiędzy: 

Zespołem Szkół im.A.Naruszewicza, ul.Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski 

NIP: 537-19-16-256        REGON:000179683 

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Jarosława Dubisza 

a firmą : …............................................................................................................................................................ 

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

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

reprezentowana przez: …..................................................................................................................................... 

zwanym w tresci umowy Wykonawcą 

§ 1 

Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne 

na zakup i dostawę środków czystości do Zespołu Szkół im.A. Naruszewicza w Janowie Podalskim, 

ul.Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski do dnia 31 grudnia 2016 roku przeprowadzonym w formie zapytania 

ofertowego o wartosci poniżej kwoty 30 000 EURO na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.z dnia 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 

§ 2 

1). Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i sprzedaży środków czystości w asortymencie i cenach 

okreslonych w formularzu asortymentowo-cenowym. 

2). Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt do Zespołu Szkół  

im.A. Naruszewicza ul.Siedlecka 1 oraz budynku Internatu Zespołu Szkół ul.Plac Partyzantów 6. 

3). Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca  dostarczył na swój koszt zamówione środki czystości w miejscu 

wskazanym przez Zamawiajacego, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo zamówiony 

towar nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zamówienia go przez Zamawiajacego w formie 

pisemnej, mailowej lub telefonicznej. 

§ 3 

Zamówienie realizowane będzie do 31 grudnia 2016 r. 

 

 



§ 4 

Zamawiający informuje, iż w rzeczywistości ilości zamawianego towaru mogą być mniejsze lub większe. 

Proponowane ilości towaru, przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy, są szacunkowe. 

W celu uniknięcia watpliwości wskazuje się, że Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywnia 

konkretnych zamówień w jakiejkolwiek minimalnej ilości, jednak w przypadku dokonania zamówienia, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych towaru 

 i jego sprzedaży na zasadach określonych umową. 

§ 5 

W razie dostarczenia środków czystości w nieodpowiednim asortymencie, ilosci czy złej jakości Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany reklamowanego towaru. 

§ 6 

Ceny podane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy. 

§ 7 

Płatnosć za dostawę zrealizowana będzie przez Zamawiajacego w formie przelewu na konto Wykonawcy 

 w terminie 30 dni od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT. Wszystkie rozliczenia będą  

w PLN. 

§ 8 

Umowa niniejsza zawarta  jest do 31 grudnia 2016 roku. Wszystkie zamówienia złożone przed ta datą będą 

realizowane na zasadach określonych umową. 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zawierającej akceptację 

obydwu stron pod rygorem nieważności.Gdyby okazało się, że niektóre z postanowień umowy są nieważne, 

lub skonstruowane wadliwie pod względem prawnym, strony postanawiają, że pozostałe przypisy umowy 

pozostają w mocy, a nieważne postanowienia zostaną zastąpione innymi zgodnie z intencjami stron. 

§ 10 

1.W przypadku nieterminowej dostawy, bądź braku dostawy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje 

się pokryć ewentualną różnicę w cenie zakupionych środków czystości, zwiazaną z koniecznością dokonania 

zakupu u innego Wykonawcy. 

2. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wskazanych w § 10 ust.1 powyżej, w przypadku opóźnienia 

Wykonawcy w terminowym dostarczeniu towaru w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.3, 

Zamawijący jest uprawniony obciążyć karą umowną w wysokości 5% wartości opóźnionego towaru, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia aż do dnia dostarczenia wolnego od wad zamówionego towaru. 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na 



zasadach ogólnych do wartości poniesionej szkody. 

§ 11 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawijacy może odstąpić od 

umowy w terminie 2 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

Niezależnie od powyższego uprawnienia i innych uprawnień określonych przepisami prawa i umową 

wyłącznie zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem  

1 miesięcznego terminu wypowiedzenia, bez koniecznosci wskazywania przyczyn. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Strony ustalają, że właściwym do rozstrzygniecia ewentualnych sporów wynikajacych ze stosunku prawnego 

objętego niniejszą umową jest właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Białej Podlaskiej. 

§ 13 

Integralną część umowy stanowi załacznik nr 1 – Oferta oraz załącznik nr 2 Formularz cenowy. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Wykonawca:                                                                                                                             Zamawiający: 

 


