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Załącznik Nr 2 

Umowa Nr …../2019 

zawarta w dniu 20 lutego 2019 pomiędzy: 

Centrum Usług Wspólnych w Łochowie z siedzibą przy: Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Pana Krzysztofa Szulim - Dyrektora CUW w Łochowie 

2. Panią Renatę Gajewską - Główną Księgową CUW w Łochowie 

a 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………. 

§ 1 

Strony zawierają umowę w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), art. 44 ust.3 i 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa herbaty, mydła i ręczników kąpielowych na potrzeby 

placówek oświatowych Gminy Łochów. 

§ 3 

Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy oraz dysponuje potencjałem niezbędnym do wykonania dostaw w sposób nie 

zakłócony i należyty. 

§ 4 

1. Przedmiot dostawy musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego dla każdego rodzaju 

asortymentu i spełniać wymogi określone przepisami odrębnymi. 

2. Dostarczony asortyment nie może nosić żadnych oznak uszkodzeń fizycznych i biochemicznych, 

dostarczany towar musi być pełnowartościowy. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez dowóz asortymentu do siedzib placówek oświatowych 

Gminy Łochów zgodnie z zamówieniem przesłanym każdorazowo przed dostawą w dwóch 

transzach jedna w czerwcu druga w grudniu. 
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4. Roczne szacunkowe zapotrzebowanie przedstawiono w tabeli: 

L
p 

Nazwa placówki Adres placówki Ręcznik Mydło 
Herbat

a 
Kontakt tel. 

1 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Baonu "Nadbużańskiego" 
Armii Krajowej w Łochowie 

ul. Żeromskiego 3,  
07-130 Łochów 

37 380 380 256 751 122 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Łochowie 

ul. Wyspiańskiego 20, 
07-130 Łochów 

40 453 453 256 751 206 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 
Marii Konopnickiej w 

ul. 1-go Maja 47,  
07-130 Łochów 

90 914 914 256 750 273 

4 
Szkoła Podstawowa w 
Gwizdałach im. Wincentego 
Witosa 

Gwizdały ul. Szkolna 9, 
07-130 Łochów 

36 313 313 256 751 146 

5 
Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicza w 
Kamionnie 

ul. Szkolna 18, 07-130 
Łochów 

-- -- 457 257 927 127 

6 
Szkoła Podstawowa im. Orła 
Białego w Ostrówku  

ul. Szkolna 2,  
07-132 Ostrówek 

-- -- 575 256 755 209 

7 
Samorządowe Przedszkole 
w Łochowie 

ul. Kolejowa 23,  
07-130 Łochów 

20 220 220 256 751 164 

8 
Centrum Usług Wspólnych 
w Łochowie 

Al. Pokoju 75,  
07-130 Łochów 

24 249 249 256 437 850 

  Razem   301 3104 3561   

5. Określone w tabeli ilości są danymi szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do 

wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zakupionych 

artykułów przez zamawiającego w toku realizacji umowy 

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt dwa razy 

pierwszy w czerwcu drugi w grudniu, zgodnie ze szczegółowym zamówieniem otrzymanym przed 

dostawą. 

7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniach zbiorczych zapewniających 

odpowiednie zabezpieczenie dostarczanego asortymentu i dokona wyładunku w miejscach 

wskazanych przez Dyrektora danej jednostki. 

8. Zamawiający wstrzyma się z realizacją faktury, jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia 

do przedmiotu dostawy. 

9. Zamawiający ma prawo reklamować przedmiot dostawy. 

10. Na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca ma 48 godziny. 

11. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w ciągu następnych 72 godzin po terminie 

zgłoszenia reklamacji, z uwzględnieniem godzin przyjmowania towaru obowiązujących 

u Zamawiającego: 

1) usunie zgłoszone nieprawidłowości poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku rozbieżności 

w ilości; 

2) wymieni towar na nowy lub inny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego – w przypadku 

zakwestionowania jakości. 

12. Reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 
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13. Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 24 godzin od jej otrzymania przyjmuje 

się za uznanie reklamacji. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

- brutto …………………….. zł ( słownie: - …………………………………………………………………………………………… zł) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie wystawionej 

przez Wykonawcę faktury VAT, po zrealizowaniu zamówienia. 

4. Płatność za zrealizowane zamówienie nastąpi przelewem w terminie 30 dni od otrzymania  

prawidłowo wystawionej faktury indywidualnie na każdą wymienioną placówkę oświatową 

zgodnie z załączoną instrukcją: 

Nabywca: 

Gmina Łochów 

Al. Pokoju 75 

07-130 Łochów 

NIP 824-17-07-277 

Odbiorca: (nazwa placówki gdzie zostanie dostarczony towar) 

§ 6 

Wykonawca będzie realizował niniejsza umowę od dnia podpisania umowy o udzielenie 

zamówienia do dnia 23 grudnia 2019 r. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje naliczanie kar umownych: 

1) za każdy dzień opóźnienia terminu wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05 

% należnego wynagrodzenia ( brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, 

2) za spóźnienie w usunięciu wad jakościowych i ilościowych, w wysokości 0,05 % należnego 

wynagrodzenia ( brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 

10 % wynagrodzenia ( brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający nalicza kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 każdorazowo, po bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa 

żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 

ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Kary umowne mogą zostać potrącone Wykonawcy z wartości wystawionych przez niego faktur. 
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5. Wykonawcy przysługuje prawo wystąpienia o odsetki ustawowe za opóźnienie zapłaty, przez 

Zamawiającego. 

§ 8 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2 – tygodniowym wypowiedzeniem. 

2. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy za 2 – tygodniowym wypowiedzeniem w 

przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się za zapłatą należnego i bezspornego wynagrodzenia z 

tytułu realizacji umowy przez okres co najmniej 1 miesiąca. 

3. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku, gdy Wykonawca pomimo wezwania do zaniechania działań niezgodnych z umową , 

dalej nie realizuje umowy w sposób należyty, a w szczególności: 

1) dostarcza asortyment będący przedmiotem umowy nie odpowiadający wymaganiom 

Zamawiającego, 

2) dostarcza asortyment będący przedmiotem umowy w sposób naruszający jej 

postanowienia, 

3) uchyla się od zrealizowania dostawy w terminie i na zasadach określonych przez 

Zamawiającego. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy 

pisemnej. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bierze się pod uwagę zapisy specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, a także zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, 

o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 933 ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

2. Zmiana lub uzupełnienie postanowień Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowa podlega prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej i wszelkie jej postanowienia 

będą interpretowane zgodnie z nim. 

4. Żadna ze Stron nie ma prawa przekazywać swoich praw i zobowiązań wynikających z Umowy 

osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, Strony będą starały się 

rozstrzygać polubownie. 

6. Roszczenia lub spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym także na 

tle ważności jej zawarcia, jak również interpretacji jej postanowień, których nie można rozwiązać 
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polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – odpowiednio jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

8. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty. 

 

 

 

 

…………………………………………………..                                                         ……………………………………………………… 

              Zamawiający                                                                                                    Wykonawca 


