Załącznik nr 3
Wzór umowy

Umowa nr ...../kw/19
zawarta w dniu …………… sierpnia 2019 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania pomiędzy:
Skarbem Państwa – Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej
z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195, NIP 618-10-45-907,
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez
……………………………………………………………….
a
firmą: ……………………………………………………
z siedzibą: ……………………………………………………, NIP ....................
zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez
……………………………………………………………………..
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa detergentów do utrzymania czystości w kuchni w asortymencie i
cenie określonych w załączniku do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych wyrobów określonych w załączniku.
3. Wykonawcy nie przysługują z tytułu, o którym mowa w ust. 2, roszczenia, a dostawy będą wykonywane
z zachowaniem obowiązujących w umowie cen.
§2
Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ogółem w wysokości:
wartość netto: ………………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………)
wartość podatku VAT: ………………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………)
wartość brutto: ………………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………)
§3
1. Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 nastąpi od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2019 r.
2. Dostawa będzie zrealizowana sukcesywnie w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego, po
uprzednim mailowym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem
3. Dostawa będzie realizowana w/g wskazań Zamawiającego w godzinach 800 – 1200, od poniedziałku do
piątku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia przeddzień dostawy korekty ilości dostarczanych wyrobów.
5. Dostarczone wyroby muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym zawartym w aktualnie obowiązujących normach.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone wyroby nie są zgodne z normami jakościowymi lub posiadają wady eliminujące je do użytku, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na własny koszt w ciągu 2 dni.
§4
1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur, wystawionej nie wcześniej niż w dniu dostawy. Strony ustalają
30-dniowy termin płatności, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Faktury będą wystawianie po każdej dostawie . Łączna kwota faktur nie może przekroczyć wartości umowy określonej § 2

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
§5
Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego transportem własnym
na koszt Wykonawcy.
§6
Osobami do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy są:
 ze strony Zamawiającego
…………………………………………………………………………………..
 ze strony Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………
§7
1. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od umowy, bez odszkodowania dla Wykonawcy.
W szczególności za ważne powody strony uznają następujące zdarzenia leżące po stronie Wykonawcy:
a) jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją dostawy przedmiotu umowy co najmniej 5 dni;
b) jeżeli Wykonawca dostarczy wadliwy przedmiot umowy lub gdy dostarczony przedmiot umowy
będzie sprzeczny z treścią umowy i Wykonawca nie dostarczy prawidłowego przedmiotu umowy na
pisemne wezwanie go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu
Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający jest uprawniony złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia od umowy.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania zobowiązania.
2. Wykonawcę obciążają kary umowne w następujących sytuacjach i w wysokościach:
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości
20% wartości brutto umowy,
b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 20% wartości brutto umowy,
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 2, z wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

1.
2.
3.
4.

§9
Wszelkie zmiany w treści umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Spory wynikłe z obowiązywania niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie.
W razie konieczności w sprawach spornych, związanych z wykonaniem umowy właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik do umowy nr ..../kw/19
z dnia ………………. r.

lp Nazwa artykułu

Opis przedmiotu zamówienia

1

Neodisher
Alka 440

AlkalicZny srodek do maszynowego mycia opaszt.
kowanie 25kg.

30

Neodisher
Alka 280

Płynny komponent do
maszynowego usuwania
osadów białkowo – skro- szt.
biowychopakowanie
25kg.

20

2

3

4

5

6

Neodisher GL Płyn do maszynowego
nabłydszczania opakowanie 10l.

j.m

ilość

szt.

36

Neoform K
spray

Alkoholowy środek do
szybkiej dezynfekcji powierzchni opakowanie
750ml.

szt.

10

Neoform K
plus

Płyn do dezynfekcji powierzchni opakowniae
10l.

szt.

5

Neoblank

Płyn do pielęgnacji stali nierdzewnej

szt.

8

opakowanie 750ml.

7

Caraform Ci- Płyn do ręcznego mycia
tro
naczyń opakowanie 10l.

szt.

40

8

Caraform Ac- Silnie alkaliczny środek
tive
do mycia podłóg opakowanie 10l.

szt.

2

Płyn do mycia podłóg w
ciągach komunikacyjnych
szt.
oraz na jadalni opakowanie 10l.

3

Środek do mycia i odkamieniania zmywarek i
urządzeń do podgrzewa- szt.
nia wody, płynny koncentrat, opakowanie 5l.

3

Płyn do usuwania silnych
przypaleń opakowanie
szt.
750ml.

48

9

Neodisher
Floor Ultra

10 Neodisher
special plus

11 Neodisher
Grill

-

ZAMAWIAJĄCY:

-

-

Cena jedWartość
nostkowa netnetto (zł)
to(zł)

Podatek Wartość
VAT (%) brutto (zł)

-

WYKONAWCA:

