
Załącznik nr 2  
do SWZ z dnia 31.10.2021 r. 

DO.231.1150.21.MC 

 
Umowa Nr ……………………. 

 
zawarta w dniu ………………………………………………….. pomiędzy: 
Gminą Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 629-246-26-89, REGON 276255312,  
- Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej, ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 
reprezentowanym przez Dyrektora – Annę Gazdowicz, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez …………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę środków czystości 
oraz innych artykułów do utrzymania higieny i estetyki pomieszczeń w Centrum Usług Wspólnych oraz 57 jednostkach 
oświatowych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej. 

2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków czystości oraz innych artykułów do utrzymania higieny i estetyki 
pomieszczeń w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej oraz 57 jednostkach oświatowych obsługiwanych przez Centrum 
Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej. 

3. Dostawy będą realizowane zgodnie z asortymentem określonym w Wykazie asortymentu (Formularz oferty) oraz zgodnie z cenami 
jednostkowymi podanymi przez Dostawcę w Formularzu oferty z dnia ……………………. stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ z dnia 
31.10.2021 r. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego zwiększenia lub zmniejszenia zadeklarowanych szacunkowych ilości 
wskazanych w ofercie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (np. stanu zagrożenia epidemicznego lub innych 
zdarzeń spowodowanych epidemią w szczególności zawieszenia zajęć w jednostkach oświatowych, itp.). 
 

§ 2 
Termin i miejsce wykonania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………………………. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
2. Realizacja zamówień będzie następować minimum raz w tygodniu, w godzinach pracy Wykonawcy i Zamawiającego na podstawie 

zamówień złożonych za pośrednictwem dostępnych i ustalonych przez obie strony środków komunikacji (e-mail, telefon). 
3. Dostawy muszą być realizowane środkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt, do siedziby Zamawiającego i jednostek 

obsługiwanych przez Zamawiającego znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. Wykaz jednostek oświatowych stanowi 
Załącznik nr 3 do SWZ z dnia 31.10.2021 r. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy zrealizowanie zamówienia w ustalonym terminie, 
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej 
zrealizowanie zamówienia, niezwłocznie po jej wystąpieniu oraz określa nowy termin realizacji zamówienia. 

 
§ 3 

Gwarancja 
1. Wykonawca zapewnia, że zamawiany towar będzie pochodził z bieżącej produkcji, będzie odpowiadał obowiązującym normom 

i posiadał stosowne certyfikaty. Wykonawca dostarczy do każdej pozycji Wykazu asortymentu niezbędne dokumenty w postaci 
kart charakterystyki, kart produktu oraz dokumentów zgodnych z opisem w poszczególnych pozycjach, tj. certyfikat ESD 
(zgodnego z międzynarodowymi normami - IEC 61340-5-1:2009 dotyczącego Elektryczności Statycznej.  

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, złej jakości, w uszkodzonym opakowaniu, niezgodnego pod 
względem zamówionego asortymentu, wykazującego braki ilościowe - Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która 
powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili jej zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje w tych 
przypadkach do wymiany wadliwych towarów na nowe, wolne od wad oraz uzupełnić braki ilościowe.  

 
§ 4 

Płatności 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wraz z towarem faktury VAT lub dokumentu WZ, w zależności od uzgodnień 

z Zamawiającym. 
2. Płatność za zamówiony towar będzie dokonywana na rachunek Wykonawcy tj.: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Powyższy rachunek jest rachunkiem Wykonawcy do prowadzonej działalności gospodarczej. Do powyższego rachunku 

Wykonawcy prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z art. 62a ust.1 Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, z 
późn. zm.). 



4. Zapłata za dostawę nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT 
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia dokumentu Zamawiającemu. 

5. Zamówienie będzie realizowane do wysokości maksymalnej nominalnej wartości brutto umowy, tj. ……………………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………). 

 
§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość dostaw. 
2. Dostarczone artykuły muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne, 

o nieusuwalnym terminie ważności. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ustalonych cen licząc od dnia podpisania umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o aktualnych promocjach artykułów oraz zapewni artykuły po 

cenach promocyjnych, jeśli okażą się niższe od cen obowiązujących w ofercie. 
5. Wykonawca zobowiązany jest obniżyć ceny artykułów, jeżeli producent artykułów obniży ceny. 

 
§ 6 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia towaru w zakresie zgodności ze złożonym zamówieniem pod 
względem ilości i asortymentu. 

2. Zamawiający będzie udzielał na bieżąco niezbędnych informacji dla realizacji Umowy. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności. 

 
§ 7 

Rozwiązanie umowy 
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1.1 Wykonawca w sposób rażący zaniedbuje lub narusza postanowienia Umowy, 
1.2 Wykonawca bezzasadnie podwyższa ceny artykułów lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie: 
2.1 ogłoszenia upadłości, 
2.2 likwidacji, 
2.3 rozwiązania firmy Wykonawcy. 

3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Zamawiający: 
 
 
 

………………………… 

Wykonawca: 
 
 
 

………………………… 
 


