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PROJEKT UMOWA  nr OR. 032……2017 

 

zawarta w dniu ................................ r.  w  Brzegu  pomiędzy :  

 

Powiatem Brzeskim z siedzibą w 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20, w imieniu którego 

działają: 

 

- Maciej Stefański  - Starosta Powiatu Brzeskiego 

- Jan Golonka - Wicestarosta Powiatu Brzeskiego 

przy kontrasygnacie Barbary Bednarz – Skarbnika Powiatu Brzeskiego  

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1 

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 

2164, z 2016 r. poz. 831,996,1020,1250,1265,1579,1920,2260) 

§ 2 

1.  Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków czystości (zw. dalej 

„towarem”), zgodnie z propozycją cenową Wykonawcy z dnia………........stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy. 

2.  Ilości towarów w każdym asortymencie są ilościami szacunkowymi, a ich dostawy 

mogą ulegać wahaniom w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania               

w skali roku i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości zamawianych przez Zamawiającego 

w toku realizacji niniejszej umowy towarów. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie 

ilościowym i asortymentowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, 

bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 

4.  W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy Wykonawcy 

nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

 

§ 3 

Umowę zawiera się na okres od dnia …………………………... 

 

    § 4 

1.  Dostawy będą odbywały się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy wg 

potrzeb Zamawiającego. Zamówienia będą składane telefonicznie lub pisemnie. 

2.  Wykonawca dostarczy zamówiony towar, swoim transportem w ciągu dwóch dni 

roboczych od dnia zamówienia, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 07.15 – 15.15            

od poniedziałku do piątku. Dostawy odbywać się będą w miejsca wskazane przez 

Zamawiającego, tj. 

a) ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, 

b) ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg,  

c) ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg 

3.  Przy dostawie Wykonawca uwzględni telefoniczne lub pisemne uzgodnienia w tym 
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względzie dokonane przy składaniu zamówienia z pracownikiem Zamawiającego. 

 

 

4.  Jeżeli zaistnieje pilna potrzeba dostawy zamówionego towaru, wcześniej niż ustalono                 

to w ust. 2, Wykonawca przy dostawie uwzględni telefoniczne uzgodnienia w tym 

względzie dokonane przy składaniu zamówienia z pracownikiem Zamawiającego. 

 

     § 5 

1.  Zamawiający sprawdzi towar przy każdej dostawie i w razie stwierdzenia 

nieprawidłowości złoży reklamację do Wykonawcy w terminie 7 dni od stwierdzenia 

usterki. Uzgodnienia w sprawie reklamacji mogą być dokonywane telefonicznie. 

2.  Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 3 dni 

roboczych. Brak odpowiedzi w tym terminie równoznaczny będzie z uznaniem 

reklamacji. 

3.  W przypadku braków asortymentowych Wykonawca w terminie 2 dni uzupełni 

brakujący towar.  

 

§ 6 

1.  Łączna wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, zgodnie ze 

złożoną ofertą, w całym okresie jej trwania, wynosi: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje koszt dostarczenia materiałów do 

miejsc o których mowa w §3 ust. 2 oraz koszt ich rozładunku na miejscu. 

3.  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za partie dostaw z uwzględnieniem cen 

jednostkowych przedmiotu zamówienia.  

4.  Wartość przedmiotu umowy w okresie trwania umowy może ulec zmianie wskutek 

zmniejszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

 

§7 

Strony ustalają, że płatność będzie realizowana przelewem w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na dane: 

POWIAT BRZESKI 

ul. Robotnicza 20 

49-300 Brzeg 

NIP: 747-156-73-88 

§8 

Powtarzające niewywiązywanie się Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy,                  

a w szczególności nieterminowa bądź niezgodna pod względem asortymentu lub ilości           

realizacja dostaw, powtarzające się uchybienia w jakości dostarczanych wyrobów 

upoważniają Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 

prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych. 

 

§9 

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady zamawianych towarów. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości danej 

dostawy za opóźnienie w dostawie środków czystości za każdy dzień opóźnienia od 

upływu terminu, o którym mowa w §4 ust. 2. 

3.  Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umową w razie zwłoki w odbiorze 

dostarczonych partii towaru, w wysokości 10% wartości danej dostawy. 
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4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia bez odrębnych wezwań i powiadomień. 

 

 

       §10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§11 

Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie do niej 

nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść Propozycji cenowej, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 12 

1. Prócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić 

od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności skutkującej 

tym,  że wykonanie umowy nie leżałoby w interesie publicznym. 

2. Odstąpienie od niniejszej umowy w przypadku określonym w ust. 1 winno nastąpić           

w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia. 

 

§ 13 

Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

w razie istotnych zmian na rynku dostaw, towarów objętych umową, które groziłyby 

Zamawiającemu lub Wykonawcy rażącą stratą. 

 

§14 

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory, mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony 

poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

                                                                        §15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej            

ze stron. 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – propozycja cenowa Wykonawcy 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 


