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Załącznik nr 2 

UMOWA nr 

 

zawarta w dniu      grudnia 2017 r. pomiędzy: 

 

Gminą Biała, z siedzibą w Białej, 48 – 210 Biała, ul. Rynek 10 NIP 755-19-12-048 reprezentowaną 

przez: 

Burmistrza Białej – Edwarda Plicko  
dalej: Zamawiający 

 

a  
 

………………………………………………………………….. 

działającą osobiście i w imieniu własnym  

dalej: Wykonawca 

 

Wydatki w ramach niniejszej umowy, poniesione są w zgodzie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej (dalej: 

produkty) dla poniższych podmiotów: 

1. Urząd Miejski w Białej, 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, 

3. Gminne Centrum Kultury w Białej,  

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białej,  

5. Publiczne Gimnazjum w Białej, 

6. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, 

7. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Łączniku  

- dalej: podmioty.  

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

§ 3 

1. Wartość umowy wynosi : 

……………………………….  netto , ( słownie : ……………………………………..) 

Podatek VAT …………. wysokości ………….  ( słownie …………………………….) 

……………………………… Brutto  

( słownie : …………………………………………………………………….. )  

2. Ostateczna ilość produktów dostarczonych w ramach przedmiotu umowy może ulec 



 

2 

zmniejszeniu i będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie 

obowiązywania umowy.  

3. W przypadku zmniejszenia ilości produktów Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

od Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować okres stałości cen przez okres obowiązywania 

umowy.  

5. Strony ustalają, że zapłata za produkty będzie następować na podstawie faktur VAT 

wystawionych po ich dostarczeniu do poszczególnych podmiotów, o których mowa w § 1 

umowy. 

6. Faktury VAT wystawiane będą na poszczególne podmioty zgodnie ze zrealizowanymi 

dostawami produktów i przez nie opłacane. 

7. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze 

VAT w terminie l4 dni od daty przedłożenia faktury VAT podmiotowi.  

8. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena 

netto pozostanie niezmienna. 

9. Ostatnia faktura VAT wystawiona powinna zostać z ostatecznym terminem płatności do 

28.12.2018 r. 

§ 4 

1. Dostawa produktów dokonywana będzie na koszt Wykonawcy przy pomocy pojazdów i przy 

zachowaniu warunków bezpieczeństwa zgodnych z przepisami dotyczących transportu 

określonego rodzaju materiałów.  

2. Produkty dostarczane będą w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem złożonym przez 

Zamawiającego telefonicznie, mailem lub faksem.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty na podstawie zamówienia w ciągu 2 dni od 

złożenia zamówienia. 

4. Odbioru produktów dokonuje się wyłącznie na piśmie - na fakturze VAT - biorąc pod uwagę 

ich jakość i ilość. 

5. W przypadku opóźnienia w dostawie produktów, która przekroczy 2 dni robocze, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu produktów u innego dostawcy, a różnicą kosztów 

wynikającą z ceny przetargowej i ceny zakupu u innego dostawcy, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę. 

6. W przypadku konieczności zakupu produktu nie wymienionego w niniejszej umowie, 

Zamawiający zwraca się do dostawcy z prośbą o określenie możliwości dostawy tego 

produktu i jego ceny. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ceny produkt zostaje 

dostarczony i opłacony zgodnie z zapisami umowy. W przypadku niemożności zrealizowania 
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zamówienia przez Dostawcę , zamawiający zakupi produkt poza umową. 

 

§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje, że każdy dostarczony w ramach niniejszej umowy produkt jest 

wolny od wad jakościowych i ilościowych oraz odpowiada warunkom określonym w 

złożonym zamówieniu. 

2. W przypadku niezachowania w/w wymogów Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji. 

3. W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość dostarczonego produktu, następuje 

jego zwrot w całości lub części. W razie ujawnienia wad jakościowych w dostawach, 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wymiany, na swój koszt i ryzyko, produktu 

wadliwego na wolny od wad, w terminie l dnia od zgłoszenia reklamacji. 

4. W przypadku braków ilościowych i asortymentowych reklamowanego produktu, Wykonawca 

zobowiązany jest uzupełnić braki w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. 

5. W przypadku opóźnienia w wymianie produktu na wolny od wad, bądź w uzupełnieniu 

braków ilościowych i asortymentowych, która przekroczy 3 dni robocze, Zamawiającemu 

przysługuje prawo zakupu danego produktu u innego dostawcy, a różnicą kosztów wynikającą 

z ceny przetargowej i ceny zakupu u innego dostawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 7 

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa 

dla Zamawiającego. 

§ 8 

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 

(formularz cenowy z zaoferowanymi przez Wykonawcę cenami). 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


