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Załącznik nr 4 do zapytania 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR …………………. 

zawarta w dniu ………………. r. 

 

pomiędzy: 

1. Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Emanuela Smołki w Opolu, 45-081 Opole, ul. 

Piastowska 18-19-20, NIP: 754-11-38-050, 

reprezentowaną przez: 

………………………… - ……………………….., 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

2. ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym(ą) przez: 

………………………… - ……………………….., 

zwanym(ą) w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na 

podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Opolu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy (formularz rzeczowo-cenowy) z podziałem na środki 

czystości dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i oddziałów oraz Zamku w Rogowie 

Opolskim, znajduje się w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z dostarczaniem przedmiotu 

zamówienia do budynków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Piastowska 18-19-

20 45-081 Opole. 

4. Dostawy środków czystości następować będą na podstawie zamówień składanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego mailowo, na adres wskazany w § 3 ust. 4 pkt 1 umowy. 

W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianych produktów, które mają być 

dostarczone. 

5. Każdorazowy termin dostawy zamówionego rodzaju i ilości produktów wynosi 3 dni robocze, 

od dokonania zgłoszenia mailowego. Dostawy odbywać się będą w dni robocze, w 

godzinach od 8:00 do 12:00. Przewiduje się dostawy w czterech terminach w okresie 

obowiązywania umowy. 

6. Środki czystości i środki higieny muszą być dostarczane w zamkniętych, nieuszkodzonych, 

oryginalnych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację o nazwie środka, 

składzie chemicznym, znak lub znaki ostrzegawcze i napisy określające zagrożenie, nazwę i 
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adres producenta, datę przydatności do użycia oraz gramaturę/litraż/pojemność lub ilość j.m. 

(np. sztuk) w opakowaniu. 

7. Zamawiający wymaga, aby środki czystości i środki higieny zamawiane dla Zamku w 

Rogowie Opolskim były przy dostawie zapakowane i oznaczone oddzielnie. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przy dostawie artykułów chemii gospodarczej zawierających 

w swym składzie substancje lub mieszaniny niebezpieczne, określone na podstawie 

Klasyfikacji niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, dołączyć karty 

charakterystyki odpowiednich produktów. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków 

jakościowych oraz terminów przydatności do użycia dostarczanych produktów. Termin 

przydatności do użycia poszczególnych środków czystości winien wynosić nie mniej niż 10 

miesięcy od daty dostawy. 

 

§ 2 

1. Całkowita wartość umowy wynosi brutto: ……………. złotych (słownie: ………………………). 

2. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty jakie 

ponosi Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty ewentualnego 

opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, a także należne podatki (w 

tym podatek VAT). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów wymienionych w załączniku nr 1 po 

cenach w nim określonych. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr 1 są ostateczne i nie 

podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych zamówionych towarów. Podane 

w załączniku nr 1 ilości środków czystości i środków higieny, są ilościami szacunkowymi. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw mniejszych ilościowo. Fakt nie 

zamówienia przewidzianych przez Zamawiającego ilości produktów, określonych w 

załączniku nr 1, nie może stanowić podstawy do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez 

Wykonawcę. 

 

§ 3 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do 

wyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Zgodność każdorazowej dostawy środków czystości z umową będzie potwierdzona 

protokołem odbioru. 

3. Miejsce dostawy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 18-19-20, 45-081 Opole, 

pomieszczenie wskaże jedna z osób, o których mowa w ust. 4 pkt 2. 

4. Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie realizacji umowy: 

1) po stronie Wykonawcy: ………………………., tel.: ……………., email: …………………... 

2) po stronie Zamawiającego: Małgorzata Bartoszewska, tel.: 77 4066444, email: 

administracja@wbp.opole.pl. 

5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 4 nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu § 6 i nie 

wymagają aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji. 

6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych środków czystości, Zamawiający może 

według swojego wyboru odmówić odbioru wszystkich dostarczonych produktów albo 

odebrać tylko środków czystości wolne od wad. 
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7. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność produktu z 

opisem zawartym w umowie. 

8. W przypadku odmowy dokonania odbioru całości lub części dostarczonych środków 

czystości z powodu ich wad, przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy 

podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do wadliwych środków 

czystości. 

9. W przypadku, gdy jakiekolwiek produkty mają wady w rozumieniu ust. 7, Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany wadliwych środków czystości na wolne od wad, w terminie 5 

dni roboczych. 

 

§ 4 

1. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, za dostarczony 

towar. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa §  3 ust. 2 

umowy, podpisany przez Strony. 

2. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdorazowo dostarczone produkty wynikać będzie z 

ilości faktycznie zamówionego i dostarczonego towaru oraz cen jednostkowych 

poszczególnych zamówionych produktów, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 

Zamawiający w celach odpowiedniego rozliczenia może żądać odrębnych faktur dla danej 

partii środków czystości w ramach dostawy. 

3. NIP Zamawiającego: 754-11-38-050. 

4. Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: wg faktury. 

5. Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Za zwłokę w zapłaceniu faktury Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 

 

§ 5 

1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 

2 ust. 1. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w kompletnej dostawie przedmiotu umowy w terminie, 

o którym mowa w § 1 ust. 5, z przyczyn od niego zależnych, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, 

za każdy dzień zwłoki, w sumie jednak nie więcej niż 20% wartości umowy, o której mowa w 

§ 2 ust. 1. 

3. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego 

obowiązek ich zapłaty. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie wymagalnych kar umownych z wystawionych 

faktur. 

5. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 6 

1. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 

1 umowy. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



 4 

3. W razie zaistnienia 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 tych 

okolicznościach. 

4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia w sytuacji, gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób nienależyty, wadliwy 

lub sprzeczny z jej zapisami. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 

rzeczowo sądowi w Opolu. 

4. Załącznik nr 1, tj. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, stanowi integralną część umowy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


