
PROJEKT UMOWY 

Na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło             

w Ostródzie, 

zawarta w dniu …………………. 2022 r. w Ostródzie pomiędzy: 

Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Ostródzie ul. Grunwaldzka 19 a , 14-100 Ostróda NIP 741-148-64-10 zwanym dalej 

Zamawiającym, który reprezentują: 

1. Mieczysław Kowalczyk – przewodniczący Zarządu Koła 

2. Kamila Włodarska – sekretarz Zarządu Koła 

3. Magdalena Śnieżawska – główna Księgowa Koła 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy środków czystości oraz materiałów 

higienicznych do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób                                       

 z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że szczegółowa charakterystyka towarów oraz ceny 

jednostkowe, przedstawione są w przyjętej przez  Zamawiającego ofercie Wykonawcy  

z dnia ………………….. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą 

oraz na podstawie niniejszej umowy. 

4. Podane w ofercie ilości należy traktować jako orientacyjne. Zamawiający zastrzega 

możliwość rezygnacji z części zamówionych towarów lub zwiększenia innej części 

asortymentu. Rzeczywista ilość dostarczonych towarów wynikać będzie z bieżących 

potrzeb Zamawiającego, a ich wartość nie przekroczy wartości umowy. 

§2 

1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie od daty 

zawarcia umowy tj. od ……………… do 30.06.2023r. 

2. Poszczególne dostawy cząstkowe będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, 

zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych od 

otrzymania zamówienia w formie telefonicznej lub elektronicznej na wskazany  

w zamówieniu adres. Dostawa powinna nastąpić do miejsca wskazanego w zamówieniu 

w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:30 w taki sposób 

by można było dokonać sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonych 

artykułów. 



3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar w oryginalnych 

opakowaniach, na własny koszt, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty posiadające etykietę producenta 

umieszczoną na poszczególnych produktach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i 

aplikacji stosowanych preparatów, po wcześniejszym ustaleniu terminu z możliwością 

zdobycia certyfikatu. 

6. Termin przydatności/ważności środków czystości będących przedmiotem zamówienia 

dla każdej z dostaw nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.   

7. Towar dostarczony w danej partii zostanie przeliczony w obecności upoważnionych 

przedstawicieli obu Stron, a na powyższą okoliczność Strony sporządzą protokół odbioru 

danej partii. Podpisanie przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy 

niezawierającego uwag przyjmuje się za dzień dostarczenia danej partii towaru. 

8. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczonego towaru. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty, m.in. karty techniczne, 

certyfikaty jakości, atesty dopuszczające produkt na rynek polski, karty charakterystyki, 

instrukcje stanowiskowe i inne podobne. 

 

§ 3 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie na 

podstawie cen jednostkowych oraz rzeczywistej ilości dostarczonego towaru danej partii, 

potwierdzonej przez Zamawiającego, przy czym całkowita wartość wynagrodzenia 

Wykonawcy nie przekroczy kwoty ceny ofertowej, która wynosi łącznie: 

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

……………………………………….złotych). 

2. Ceny jednostkowe w kwocie brutto za wykonanie przedmiotu umowy określa oferta  

Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wartość cen jednostkowych pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

4. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2 obejmują wszelkie zobowiązania 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawierają wszystkie koszty bezpośrednie i 

pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt transportu 

pod wskazany przez Zamawiającego adres i wniesienie towaru we wskazane miejsce. 

5. Wszelkie prace lub czynności nie opisane w niniejszej umowie, a niezbędne dla 

właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste 

i zostały uwzględnione w cenach jednostkowych. 

6. Strony uzgadniają  , że zapłata wynagrodzenia ustalonego na podstawie cen 

jednostkowych oraz rzeczywistej ilości dostarczonego towaru w danej partii następować 

będzie na podstawie faktury Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę w terminie zgodnym z przepisami 

prawa, od wydania danej partii towaru oraz dostarczyć fakturę do Zamawiającego nie 

później niż siódmego dnia od wystawienia faktury. 

8. Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od 

daty ich dostarczenia do Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 



wskazany na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia 

konta Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku towaru w oryginalnych 

opakowaniach, uszkodzenia towaru, dostarczenia towaru innego niż objęty 

zamówieniem w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku wad ukrytych ( w tym 

jakościowych ), w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie 

reklamacyjne, w którym opisze, okoliczności ujawnienia wad, a także ich zakres i prześle 

je faksem lub pocztą elektroniczną do Wykonawcy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 

wymiany towaru na wolny od wad i/lub dostarczenia brakującej ilości towaru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 

dni od daty jej zgłoszenia.  

5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

zamiast towaru wadliwego taki sam towar nowy wolny od wad, terminy reklamacyjne 

biegną na nowo od chwili jego dostarczenia. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 4 Zamawiającemu 

przysługuje prawo : zamówienia towaru u innego wykonawcy lub odstąpienia od 

umowy. 

7. W przypadku zamówienia towaru u innego wykonawcy w sytuacji, o której mowa w ust. 

6, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z faktury od 

innego wykonawcy, z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1. 

8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin do załatwienia reklamacji, z zagrożeniem iż w razie 

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od 

umowy w zakresie, w którym nie została ona zrealizowana. 

 

§ 5 

1. W razie opóźnienia w dostawie danej partii towaru z wyłącznych przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 3% 

wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki. 

2. W razie opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych lub opóźnienia w dostawie 

towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, Zamawiający ma prawo naliczyć karę 

umowną w wysokości 3% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki. 

3. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącone z jego wynagrodzenia. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

1) gdy zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, 

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 



4) Zamawiający może odstąpić od umowy bez uprzedniego wypowiedzenia  

w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostawie środków czystości lub 

wymianie tych środków na zgodne z umową i wolne od wad. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo 

dodatkowego pisemnego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na 

zapłatę określonego w niniejszej umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostarczonych 

produktów lub odmawia potwierdzenia ich odbioru, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

 

§ 6 

 

1. Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia nadzorowała będzie : Anna Rudnicka      

tel.89 646 49 29  e-mail: sekretariat@ostroda.psoni.org.pl 

2. Do nadzoru oraz odbioru zrealizowanych dostaw Zamawiający upoważnia :  

Jolantę Król tel.89 646 49 29 e-mail: jolanta-krol@wp.pl 

3. Każda ze stron może dokonać zmiany reprezentujących jej osób, o których mowa  

w ust.1. Zmiana następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia drugiej strony, pod 

rygorem nieważności i nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza zmian umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub zmiany te są korzystne Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia przez Wykonawcę zamienników towarów co 

do podanych w ofercie producentów bez zgody Zamawiającego, które określone 

zostaną w aneksie. 

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do 

polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu 

poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla miejsca wykonania 

umowy. 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@ostroda.psoni.org.pl


§ 9 

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

przenieść ani zbyć wierzytelności wynikającej z niemniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

……………………       …………………… 

 

 


