
PROJEKT UMOWY 

 Nr .................. 

  

Zawarta w dniu …................ r.   pomiędzy : 

Powiatem Myszkowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, 42-310 Żarki, 

ul. Myszkowska 59, 

NIP : 577-197-51-85     

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 

 

1. …..................................................................................................... 

a 

 …............................................................................... REGON:   …..................... NIP: …......................... 

.zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

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

  

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: sprzedaż i dostawę środków czystości (chemii) oraz 
akcesoriów do sprzątania dla Zamawiającego, zwaną dalej „przedmiotem umowy”, pn: 

 

"Sukcesywna dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania dla Powiatowego Zarządu Dróg    w 

Myszkowie z/s w Żarkach" 

 
§ 2 

1. Dostawa realizowana będzie według aktualnego zapotrzebowania do siedziby Zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd 
Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki 

2. Wykonawca na każdorazowe zlecenie Zamawiającego dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, 
transportem własnym, na własny koszt i własne ryzyko. Dostawy następować będą częściami. Wielkości poszczególnych 
zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówień cząstkowych meilem, faxem 
lub telefonicznie. 

3. Zamówienia cząstkowe powinny być zrealizowane w czasie nie przekraczającym 2 dzień roboczy od momentu 
złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza dla towaru o ograniczonej dostępności wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 dni 
roboczych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu innych materiałów niż zawarte w formularzu ofertowym po 
wcześniejszym negocjowaniu  cen z Wykonawcą. 

 

§3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu towarów po cenach zawartych w formularzu ofertowym Wykonawcy 
stanowiącym załącznik nr 1 do nieniejszej umowy 

2.Zamówienie produktów zlecane będzie sukcesywnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo w 
trakcie realizacji zamówienia do zmiany wielkości zapotrzebowań na poszczególne pozycje z zał. nr 1 do granic kwoty 
przedmiotowej umowy. 



§4 

1.Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania do 
31.12.2024 r. 

2. Umowa wygasa wcześniej w przypadku wyczerpania wartości brutto umowy określonej w § 5 przed upływem terminu 
określonego w ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym 
przedmiotu zamówienia.                                                                 

                                                                                            §5 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy wynosi: 

netto ............................. zł /słownie ...................................................................................................................................... 

vat : ....................................................................................................................................................................................... 

brutto: ........................ zł/, słownie ................................................................................................................ ……………...... 

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym koszt sprzedaży, 
dostawy, zapewnienie gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust 2 może ulec zwiększeniu w przypadku przekroczenia kwoty 
brutto tj. ........................ wynikającej z rzeczywistego zapotrzebowania na artykuły chemiczne o maksymalnie 40% 
wartości umowy. 

4.Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 

56. Zamawiający zapłaci fakturę końcową przelewem na konto Wykonawcy wyszczególnione na fakturze, w terminie 
do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty jej otrzymania                                                                 

6. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Powiat Myszkowski, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, NIP 577 197 51 
85, Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki. 

 

UWAGA: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie stosuje mechanizm podzielonej płatności do faktur wystawionych przez 
czynnych podatników podatku od towarów i usług, płatnych bezgotówkowo. (Zgodnie z uchwałą Nr 903/2018 Zarządu 
Powiatu w Myszkowie) 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonej części materiałów za 
każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od wykonania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości nominalnej umowy określonej w § 5. 

3. W przypadku odstąpienia od wykonanaia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% naminalnej wartości umowy określonej w § 5  

4. W przypadku pięciokrotnej wymiany – reklamacji produktu tego samego asortymentu, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy a Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia wypłaty kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych w wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

6. Strony nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od uprawnień wynikających     z 
gwarancji danych przez producentów. 

 

§ 7 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym 
jest Pani Anna Mstowska (tel. 34 314 83 04 ) 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia jest ...........................................………. 

 



§ 8 

1.Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony z uwzględnieniem § 5 pkt 4. 

2.Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich adresów do doręczeń pod 
rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane sobie w związku z realizacją umowy wysyłane będą na 
adresy stron wskazanych w umowie  ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 

 

§ 10 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał obowiązki jw. w związku 
z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą umowa. 

1
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016), (Dz.Urz.UE .L.Nr127) 

 

§ 11 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy: 

- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 tj). 

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360). 

2.  W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze 
polubownej w ramach postępowania reklamacyjnego, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu na sąd polubowny. 

3. W przypadku, gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 2 nie następuje, wszelkie spory związane                      
z realizacją Umowy będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym dla siedziby Zamawiającego. 

 

                                                                                               § 12 

1.Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym  1 egzemplarz dla Zamawiającego                                           

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

       

 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


