WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ………….... r. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy:
Powiatem Wodzisławskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski, Zakład Aktywności
Zawodowej Zakład Usług Pralniczych, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 647-21-75-218
który reprezentuje:
Dezyderiusz Szwagrzak - Dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………….
zwany dalej „Wykonawcą”,
zwanymi również łącznie „Stroną” lub „Stronami”,
o następującej treści:
Tryb zawarcia umowy:
Umowa została zawarta w wyniku wyboru wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro Zakładu Aktywności
Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, przy zastosowaniu art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.).
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem,
wniesieniem i rozmieszczeniem w magazynie według wskazań pracownika Zamawiającego nowego,
asortymentu rękawów oraz pół-rękawów foliowych dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej
Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie z dnia …………. r.
§2
Termin wykonania
1. Termin wykonania umowy – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r., z zastrzeżeniem
postanowienia ust. 2.
2. Niniejsza umowa rozwiązuje się bez potrzeby składania przez Strony oświadczenia woli w tym
zakresie z dniem zapłaty ceny w łącznej wysokości postanowienia § 3 ust. 1 poniżej.
3. Mimo zawarcia umowy na czas określony Zamawiający może rozwiązać umowę
z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia, w szczególności:
1) w przypadku istotnych zmian organizacyjnych Strony umowy,
2) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, które czynią
realizacji umowy sprzeczna z interesem Zamawiającego.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności
1. Suma zamówień, o których mowa w niniejszej umowie nie może przekroczyć kwoty …………
złotych netto (słownie: …………. złotych ………… groszy) plus ….. VAT tj. …………… złotych
brutto (………………….. ……………… złotych ……. groszy) wynikającej ze złożonej oferty.
2. Zamawiający zapłaci cenę, każdorazowo za dostarczoną partię przedmiotu umowy
w wysokości będącej iloczynem ilości dostarczonego asortymentu i ceny zgodnie z obowiązującą
jednostką miary, przy zachowaniu cen zawartych w ofercie. Ceny podane w ofercie obowiązywać
będą przez cały okres wykonania umowy.
3. W przypadku, gdy nie zostanie wykorzystana kwota, o której mowa w ust. 1 Wykonawca nie będzie
domagał się realizacji pełnej wysokości zamówienia opisanego w ust. 1, a także nie będzie domagał
się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu.

4. Strony uzgadniają cenę jednostkową netto za poszczególne elementy asortymentu zgodnie z ofertą
powiększoną o należny podatek VAT.
5. Strony ustalają, że rozliczenie i odbiór poszczególnych dostaw odbywać się będzie na podstawie
faktur VAT.
6. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
wystawionej przez Wykonawcę po każdorazowej dostawie, na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
7. Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności mających swoje źródło w umowie, bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczki na poczet wykonania umowy.
§4
Dostawy
1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, partiami w miarę pojawiających się potrzeb
Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia. Zamawiający będzie każdorazowo określał rodzaj
oraz ilość zamawianego asortymentu
2. Zapotrzebowania na kolejne dostawy zgłaszane będą przez Zamawiającego telefonicznie pod
numerem telefonu …............... lub mailowo na adres …..............
3. Zamawiający oświadcza, iż minimalna gwarantowana ilość zamawianego towaru będzie wynosić
50 %. Dopuszcza się zmiany w ilościach zamawianego asortymentu w przypadku wystąpienia różnic
w wielkościach zużycia, których nie można było przewidzieć w chwili szacowania wartości
zamówienia. Podane w zapytaniu ofertowym ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie
w zależności od sytuacji pralni. Możliwe są w związku z powyższym, także przesunięcia ilości
pomiędzy poszczególnym asortymentem do 30%. Wykonawca nie będzie mógł wnosić jakichkolwiek
roszczeń względem Zamawiającego z tytułu powyższych zmian ilościowych.
4. Dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od złożenia
każdorazowych zamówień na daną partię, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Dostawy
będą odbywać się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony asortyment:
1) jest uszkodzony, ma wady uniemożliwiające używanie, a wady lub uszkodzenia te nie
powstały z winy Zamawiającego,
2) nie odpowiada pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania
produktom wskazanym przez Zamawiającego,
Wykonawca wymieni je na nowe, wolne od wad na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
§5
Gwarancja
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę wynosi co najmniej 12 miesięcy termin ważności od
dnia dostarczenia do Zamawiającego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest
do wymiany wadliwej folii, na wolną od wad w terminie 2 dni od daty pisemnego zgłoszenia wady
przez Zamawiającego. Jeżeli wskutek wad asortymentu dostarczonego w ramach realizacji umowy
zniszczeniu ulegną rzeczy poddane czyszczeniu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia
w pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu lub zwrotu nakładów
poniesionych przez Zamawiającego w celu naprawienia szkody, według wyboru Zamawiającego.
§6
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących
tytułów i w podanych wysokościach Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy – w wysokości 1% ceny brutto faktury
częściowej za daną dostawę za każdy dzień opóźnienia,
2) w przypadku nie wykonania w terminie obowiązków wynikających z gwarancji tj. wymiany
wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad – w wysokości 1% ceny brutto faktury
częściowej za daną dostawę za każdy dzień opóźnienia,

3) w przypadku nie zrealizowania dostawy - w wysokości 10% ceny brutto takiej dostawy,
4) w przypadku dostawy dotkniętej wadą po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wymiany
wadliwego przedmiotu umowy – w wysokości 5% łącznej wartości brutto wskazane
postanowieniem § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
5) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
6) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 15%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14-tu dni od daty wystąpienia
z żądaniem zapłaty.
4. Zamawiający może potrącać należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.
§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Strony ustalają, że wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy przesyłana na
adres wskazany w umowie jest uważana za skutecznie doręczoną.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca

