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UMOWA ………….…...2022 

 
zawarta w dniu  …………………………..2022 r. w Sieroszewicach pomiędzy: Gminą 
Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63 – 405 Sieroszewice, NIP: 622 25 65 007 
reprezentowaną przez: Wójta Gminy Sieroszewice – Pana Anatola Piaskowskiego 
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM ” 
a  
…………………………………………………………………………………………………. 
z siedzibą przy ……………………………………………. NIP: ……………………… 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” o następującym brzmieniu: 
 
  

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystości dla Zamawiającego, zwanych  
dalej towarem. 
2. Szczegółowy wykaz towaru oraz jego ilość zawarte są w ofercie wykonawcy – 
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 
3. Podane w formularzu cenowym ilości środków czystości są wielkościami 
orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie zużycia w roku poprzednim oraz 
przewidywanego zapotrzebowania i mają jedynie charakter informacyjny. 
Zamawiający zastrzega, iż umowa będzie realizowana zgodnie z aktualnym 
zapotrzebowaniem do wysokości zabezpieczonych w umowie środków,  
a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podobnych  
w formularzu cenowym.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany asortymentu na rzecz innego 
stanowiącego przedmiot zamówienia. 
 

§ 2 
 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do dnia 31 
grudnia 2022 r. 

 
§ 3 

 
1. Dostawa towaru będącego przedmiotem umowy realizowana będzie partiami, 
których wielkość i zakres rzeczowy będą każdorazowo określane przez 
Zamawiającego. 
2. Dostawa towaru następować będzie na podstawie zamówień składanych 
telefonicznie lub mailowo określających ilość zapotrzebowanego produktu w ciągu 4 
dni od chwili złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy 
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.  
W przypadku braku danego towaru lub opóźnień w dostawie Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.  
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone towary posiadają okres ważności nie 
krótszy niż wymagany na dany asortyment towaru w/g odpowiednich norm. 
4. Dostawy odbywać się będą do Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65   
w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. 
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5. Towar dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy jego własnym 
transportem, lub transportem profesjonalnej firmy przewozowej, przy czym całkowitą 
odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu uchybienia ustaleniom zawartym  
w umowie ponosi Wykonawca. 

§ 4 
 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może 
przekroczyć w okresie obowiązywania umowy kwoty ……….. zł brutto (słownie: 
…………………………. złotych 00/100), netto ……. zł, VAT … % 
2. Strony postanawiają, że rozliczenia za dostarczony towar odbywać się będą na 
podstawie faktur częściowych, określających ilość dostarczonego towaru w/g 
załącznika załączonego do zapytania cenowego. 
3. Zapłata za dostarczony towar następować będzie w formie przelewu na konto 
Wykonawcy numer ……………………………. w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 
faktury wraz z wydaniem towaru i pokwitowaniem odbioru przez osobę upoważnioną 
przez Zamawiającego. 
4. Na wypadek zwłoki w zapłacie za dostarczony towar ponad 90 dni liczone od 
terminu zapłaty, Wykonawca uprawniony będzie do powstrzymania się od obowiązku 
realizacji kolejnych dostaw przedmiotu zamówienia do dnia zapłaty należności 
zaległych ponad ten okres. 
5. Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za zwłokę Zamawiającego 
w zapłacie za dostarczony towar. 
6. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 
wystawienia faktury. 
8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek płatności, na którego 
konto Zamawiający ma obowiązek zapłaty za przedmiot umowy, jest rachunkiem 
firmowym Wykonawcy i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT. 
Zapłata należności za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie dokonana tzw. 
mechanizmem podzielonej płatności. 

 
§ 5 

 
1. Do ceny netto doliczony będzie podatek VAT według obowiązującej stawki. 
2. Zmiana cen towarów objętych umową następuje z mocy prawa w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT. 
3. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilości asortymentów wyszczególnione w załącznik  
nr 1 są ilościami planowanymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich 
zmniejszenia w stosunku do ilości i wartości dostaw przyjętych w umowie. 
 4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń 
z tytułu zamówienia mniejszej ilości artykułów biurowych niż określona w załączniku 
do umowy. 
 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca nie może powierzyć innemu podmiotowi, wykonania zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, za wyjątkiem ustaleń zawartych 
w § 6 ust. 2. 
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2. W razie krótkotrwałej niemożliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę 
z przyczyn od niego niezależnych, może on powierzyć innemu podmiotowi realizację 
odpowiedniej części zamówienia po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
Ewentualne koszty związane z zaistniałą sytuacją w szczególności różnicę ceny 
pokryje Wykonawca. 

 
§ 7 

 
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego na 14 dni naprzód 
    w następujących przypadkach: 
a) jeżeli Wykonawca nie dostarczył jakiejkolwiek części zamówionego towaru w 
    terminie uzgodnionym i pozostaje w opóźnieniu dłużej niż 2 dni robocze od tego 
    terminu; 
b) jeżeli Wykonawca dostarczył towar, w jakiejkolwiek części, inny niż wynikający z 
    zamówienia, a który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego i nie    
    dostarczył właściwego towaru w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia   
    dostawy; 
c) jeżeli Wykonawca dostarczył jakąkolwiek część towaru w ilości innej niż   
   wynikającą z zamówienia i nie uzupełnił do ilości określonej w zamówieniu w   
   terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia dostawy; 
d) jeżeli Wykonawca dostarczył towar wadliwy i nie wymieni go w terminie 3 dni 
   roboczych od chwili powiadomienia przez Zamawiającego na dobry. Termin 
   zgłoszenia reklamacji wynosi 3 dni robocze liczone od chwili dostawy. Termin do 
   zgłoszenia reklamacji nie ma zastosowania do wad ukrytych, które Zamawiający 
   może zgłaszać w każdym czasie. 

 
§ 8 

 
1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 7, jak również przypadku,  
o którym mowa w § 6 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wartość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 
 

§ 9 
 

1. Umowa wygasa w przypadku przekroczenia wartości przedmiotu umowy, o której 
mowa w § 4 ust.1. 
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, 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 wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części 
umowy. 
 

§ 10 
 

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron 
wyrażoną  na piśmie pod  rygorem nieważności takiej zmiany. 
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2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień 

zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych 
dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na  

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 
wprowadzonych zmian wynika z okoliczności, których nie  można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 11 
 

1. Wierzytelności związane z niniejszą umową nie będą przedmiotem obrotu 
pomiędzy osobami trzecimi bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (zakaz 
cesji). 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z  2021 r., poz.1129) do umowy nie stosuje się przepisów ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

§ 12 
 

W razie wszelkich sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy Strony poddają się 
pod orzecznictwo Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla 
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 
 
Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 
 

 
 
 

        ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA 
 
  …………………………….    ……………………………… 
 
 


