
 

Umowa Nr OA/DA/ / 16 

zawarta w Ścinawie, dnia ….......................2015 pomiędzy: 

Ośrodkiem Badawczo – Naukowo – Dydaktycznym Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka 

Kardynała Gulbinowicza, Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie,                                                       

ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa 

reprezentowanym przez : 

Prezesa Zarządu – mgr Michała Hajtko 

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”, a firmą : 

reprezentowaną przez :  

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą”. 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r, poz. 907                         

ze zmianami ) została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę środków czystości i 

worków na śmieci na podstawie Załącznika Nr 1 określającego szacunkową ilość, 

asortyment oraz cenę, zgodnie z ofertą złożoną na dzień ….................2015r 

          § 2 

1. Termin realizacji umowy określa się na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni jeżeli Wykonawca : 

 nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy, 

 nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 6 umowy, 

 realizuje umowę niezgodnie z warunkami zawartej umowy lub innymi obowiązującymi 

przepisami. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Ośrodka Alzheimerowskiego , ul. Jana Pawła 

II nr 12, zamówiony pisemnie lub telefonicznie przedmiot umowy. Z chwilą przekazania – odbioru 

towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko 

przypadkowej utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy. 

1. Dostawy odbędą się na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 4 dni roboczych od daty 

otrzymania każdorazowego zamówienia na podstawie faktury VAT. W przypadku braku 



 

realizacji złożonego zamówienia zgodnie z tym terminem, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę różnicą wartości zrealizowanego zamówienia u innego Dostawcy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia ilości i stanu opakowań w momencie 

dostawy przedmiotu umowy oraz pokwitowania jego odbioru. W razie stwierdzenia braków 

ilościowych lub uszkodzeń opakowań, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia 

braków i wymiany uszkodzonych na pełnowartościowe w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia o niezgodności lub braku. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości 

oraz cykliczności dostaw. 

4. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia 

składanego zamówienia w zakresie co do ilości i jego asortymentu . 

§ 4 

1. Strony ustaliły wartość brutto przedmiotu umowy na kwotę …......................zł  

Słownie : ….............................................................................................................. 

§ 5 

1. Zapłata za otrzymany przedmiot umowy będzie realizowana wg cennika stanowiącego 

Załącznik Nr 1( formularze oferty) do umowy, przelewem bankowym w terminie 30 dni od 

daty otrzymania faktury vat na konto wskazane na fakturze. 

2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres realizacji umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień różnych ilości w pozycjach 

asortymentowych do wysokości wartości zawartej umowy. 

4. Stałość cen, o których mowa w ust.2, nie dotyczy zmiany stawek podatku vat . 

5. W przypadku zmiany stawek podatkowych dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian cen 

na podstawie odpowiednich przepisów prawnych i decyzji, w określonym przez prawo terminie 

ich wprowadzenia i obowiązywania. Każdorazowo zmiana cen z tego tytułu musi być 

poprzedzona aneksem do zawartej umowy, na podstawie udokumentowanej podstawy prawnej. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. 

Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia 

dostawy. 

1. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na 

towar wolny od wad jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad niezwłocznie – 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 

2. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji należy do przedmiotu umowy. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego. 

§ 7 

1. Zamawiający naliczy kary umowne w wys.0,2 % wartości brutto zamówionego i nie 

zrealizowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie. 



 

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

przedmiotu umowy określonej w § 4, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, określonych w § 2 pkt. 3. 

3. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po swojej 

stronie – zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości 

przedmiotu umowy określonej w § 4 umowy. 

4. Zamawiający może uznać za przerwanie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli 

Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 10 dni od terminu określonego w § 3 

pkt.2 umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i należności wynikających z § 3 ust. 2 z 

przysługującego mu wynagrodzenia, na zasadzie kompensaty wzajemnych wierzytelności. 

6.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (471 kc) 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody Zamawiającego na dokonanie przelewu  

wierzytelności na osobę trzecią. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu,  

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

Spory mogące wyniknąć w związku realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia – spory będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

.........................................................      .................................................. 

 Wykonawca         Zamawiający 

 

 


