
Znak sprawy: ZP-261-4/21 Załącznik nr 2 
(do Zaproszenia do złożenia oferty) 

UMOWA NR ZP-262- 4/21 
„Dostawa środków czystości dla Sądu Okręgowego w Siedlcach" 

/wzór/ 

zawarta w dniu 2021 r. w Siedlcach pomiędzy 

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce 

posiadającym NIP 821-20-75-194, REGON: 000571501 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach - ...... .. ........... ........... . ............. ........... ........... . 

zwanym dalej: „ZAMAWIAJĄCYM", 

a 

posiadającym NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. REGON: ............................ .................... . 

reprezentowanym przez: ....................... .......... - ....... ........................... . ........ .. ......... . 

zwanym dalej: „WYKONAWCĄ" 

zwanych razem w dalszej części umowy: „STRON AMI" 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(ZP-261-4/21) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 OOO zł netto, o której 
mowa w art. 2 ust. 1pkt.1 ustawy z dnia 11września2019 r. -Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy środków czystości 

dla Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

2. Termin przydatności do użycia ww. towarów: minimum 12 miesięcy od chwili ich 
dostarczenia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Formularzu ofertowym 
stanowiącym, załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy w formie dostaw 
częściowych, dokonywanych na podstawie zamow1enia, skierowanego przez 
Zamawiającego do Wykonawcy mailem, na adres Wykonawcy wskazany w § 7 ust. 2. 

2. W zamówieniu zostanie określona ilość i rodzaj asortymentu będącego przedmiotem 
dostawy częściowej. 

3. Wykonawca dostarczy środki czystości, stanowiące przedmiot niniejszej umowy 
własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj.: do budynku 
Sądu Okręgowego w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce. Wykonawca zobowiązany 
jest wnieść dostarczony asortyment do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie dysponuje personelem do pomocy przy rozładunku i wnoszeniu 
przedmiotu umowy. 

5. Dostawy częściowe zrealizowane będą przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od 
dnia otrzymania zamówienia. Potwierdzeniem zrealizowania dostawy częściowej będzie 
podpisany przez osoby do tego upoważnione Protokół odbioru. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, możliwość 
złożenia zamówienia dodatkowego, polegającego na dostawie dodatkowych ilości 

asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy (nieprzekraczającego łącznie 15% 
wartości zamówienia podstawowego brutto tj. kwoty: ...... ........... ..... zł), w cenach 
wskazanych w Fonnula.rzu Ofertowym Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość 
skorzystania z zamówienia dodatkowego w przypadku zwiększenia potrzeb jednostki 
Zamawiającego. Warunkiem skorzystania z zamówienia dodatkowego jest złożenie przez 
Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z zamówienia 
dodatkowego, w terminie obowiązywania umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego 
zamówienia dodatkowego nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego 
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia dodatkowego, 
postanowienia umowy, mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu 
zamówienia, stosuje się do zakresu objętego zamówieniem dodatkowym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszej umowy z należytą starannością 
wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności. Wykonawca gwarantuje 
terminowość dostaw. 

§3 

Umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania 
tj. do dnia .„ ... „. „. „„ 2022 r. 

§4 

1. Wartość niniejszej umowy ustala się na kwotę: 

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł brutto (słownie brutto: 
............................................ ............ )w zmówieniu podstawowym, 

2) ................................ zł brutto (słownie brutto ..... . ........ ................................ ) 
w zamówieniu maksymalnym 

- zgodnie z Formula.rzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej 
umowy. 
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2. Kwota wskazana w ust. 1 obejmuje wszelkie podatki i inne należności publicznoprawne 
oraz wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej umowy w 
tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas przewozu oraz wniesienia asortymentu do 
miejsca określonego zgodnie z§ 2 ust. 3 urn.owy. 

3. Wykonawca będzie stosował do świadczeń częściowych ceny jednostkowe na 
poszczególny asortyment zgodnie z załączonym do umowy Formularz.em Ofertowym. 
Ceny netto podane w tym formularzu nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 
lit. a). 

§5 

1. Po zrealizowaniu dostawy częściowej Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w kwocie, odpowiadające zrealizowanej dostawie częściowej, w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktury. Do faktury zostanie dołączony Protokół odbi.oru 
dostawy częściowej, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy. 

2. Faktury należy wystawiać na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce, 
NIP: 821-20-75-194. 

3. Całkowita wartość faktur obejmujących dostawy częściowe równa będzie wynagrodzeniu 
brutto Wykonawcy określonemu w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem§ 2 ust. 6. 

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Faktury płatne będą przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w banku: 
............................ , m: ...................................... , wymieniony w fakturze lub na 
inny rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturze, umieszczony w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT. 

§6 

1. Dostarczony towar będzie kontrolowany pod względem ilościowo - jakościowym 

w zakresie wad jawnych. 

2. Braki ilościowe towaru (liczba niedostarczonych sztuk) lub towar wadliwy (wady jawne) 
stwierdzone w dostawie, Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić w ciągu 5 dni 
roboczych liczonych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego na dane 
kontaktowe Wykonawcy wskazane w§ 7 ust. 2 umowy. 

3. Względem towaru dostarczonego i przyjętego przez Zamawiającego, Wykonawca 
udziela rękojmi i gwarancji na dostarczony towar na okres 1 (jednego) roku od dnia 
jego dostarczenia Zamawiającemu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji 
za wady fizyczne i prawne towaru, a także za wady zmniejszające wartość techniczną 
i użytkową artykułów chemicznych i środków czystości, ujawnione w okresie 
gwarancyjnym, a także za ich usunięcie. Usunięcie wady polega każdorazowo na 
wymianie artykułu na artykuł wolny od wad o parametrach zgodnym z opisem 
przedmiotu zamówienia lub dostarczeniu brakujących ilości artykułów chemicznych 
i środków czystości. · 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru zawierającego wady lub braki 
stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, na wolny od wad w terminie 5 dni 
roboczych liczonych od dnia zgłoszenia tego faktu Wykonawcy e-mailem na dane 
kontaktowe Wykonawcy wskazane w § 7 ust. 2 umowy. 
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6. Z tytułu wymiany towarów wadliwych na wolne od wad oraz ich dostawy, Zamawiający 
nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o niemożliwości 
wykonania świadczenia częściowego. 

§7 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego 
oraz upoważnioną do podpisania Protokołów odbioru, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy 
będzie: ....................... , tel: ............................. , e-mail: ............. „ ................................. . 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy 
oraz do upoważnioną do podpisania Protokołów odbioru, o których mowa w § 2 ust. 5 
umowy będzie: tel: ............................................ „ e- mail: ................................................ . 

3. Za wszelkie szkody i uszkodzenia dostarczonego towaru, powstałe do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu zgodnie z § 2 umowy, odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 

4. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 druga Strona zostanie 
poinformowana e-mailem lub w formie pisemnej. Zmiana dokonana w trybie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy. 

5. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części umowy jest 
równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy. 

§8 

1. Każda ze Stron może od umowy odstąpić z powodu rażącego niedotrzymywania przez 
drugą Stronę istotnych warunków umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
informacji o zaistnieniu tych okoliczności, oraz w przypadkach przewidzianych 
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w ciągu 14 dni od dnia powzięcia 
informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym 
w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca pomimo co najmniej dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie 
wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie, 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 
Wykonawcy lub znacznej jego części, 

3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa. 

4. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub opóźnienie w usunięciu uchybień 
wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przekroczy 14 dni, 
Zamawiający ma prawo niezwłocznie odstąpić od zawartej umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną w wysokości określonej w umowie. Nie 
dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 
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5. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, w części w toku realizacji umowy, 
wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez 
Zamawiającego w oświadczeniu, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na 
podstawie umowy, w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy. 

6. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie. 

7. W przypadku opisanym w ust. 1 - 6 umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie 
wynagrodzenie za zrealizowaną do dnia odstąpienia część umowy. 

8. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wymaga zachowania formy pisemnej. 

§9 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 
wykonawcy. 

2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku nie zastosowania się 

Wykonawcy do określonego w zdaniu poprzedzającym wymagania, Zamawiający może 
odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć mu karę 
umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, 
w tym także nieupoważnionym pracownikom informacji i danych, które Strony uzyskały 
podczas lub w związku z realizacją umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego 
lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy 

5. Dopuszcza się zmianę umowy w następującym zakresie: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy 
dopuszcza się zmianę cen jednostkowych oraz wartości umowy o różnicę wynikającą 
ze zmiany wartości podatku VAT. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy wyłącznie co do 
niezrealizowanych przez Wykonawcę dostaw częściowych, względem których 
Wykonawca nie popadł w zwłokę, 

b) w przypadku wprowadzenia nowych produktów lub zaprzestania produkcji 
asortymentu objętego niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie 

jedynie produktem równoważnym o co najmniej takich samych parametrach lub o 
wyższych parametrach jakościowych co brakujący środek czystości. Zmiana taka może 
nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 
i nie może spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

c) zmiana terminu dostawy środków czystości (wydłużenie, skrócenie) w uzasadnionych 
przypadkach, nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności związanych 

z sytuacją epidemiologiczną w kraju. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu stosowny wniosek oraz określeniem nowego, 
proponowanego terminu dostawy. 

d) zmiana ilości danego artykułu na rzecz innego artykułu w ramach przedmiotu 
umowy ujętego w załączniku m 1 do umowy i po cenach w nim określonych. Zmiana 
taka może nastąpić na wniosek Zamawiającego z uwagi na jego potrzeby związane 
z bieżącą działalnością i nie może przekraczać łącznie 10 % maksymalnej wartości 
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umowy, określonej w § 4 ust. 1 pkt. 2. 

6. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy wrmen zawierać uzasadnienie 
faktyczne, a w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) także uzasadnienie 
prawne. 

§10 

1. W razie opóźnienia w dostawie danej partii towaru z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 2 % wartości 
brutto danej dostawy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W razie opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych oraz opóźnienia w dostawie 
towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, także w okresie rękojmi i gwarancji, 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 2 % wartości danej dostawy 
za każdy dzień opóźnienia. 

3. W razie dostarczenia przez Wykonawcę asortymentu niezgodnego z asortymentem 
określonym w Formularzu ofertowym, także w okresie gwarancji i rękojmi, oraz za brak 
wymiany na asortyment zgodny z zamówieniem, w terminie określonym w umowie, 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 
złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. W przypadku niewłaściwej realizacji obowiązku złożenia towaru w miejscu określonym 
zgodnie z § 2 ust. 3 umowy - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy 
przypadek. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia 
obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym 
przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto, określonego w§ 4 ust. 1pkt.2 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, 
że w przypadku odstąpienia od umowy w części, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości stanowiącej różnicę pomiędzy 
maksymalną wartością umowy określoną w§ 4 ust. 1 pkt. 2 umowy, a kwotą wypłaconą 
Wykonawcy do dnia odstąpienia od umowy. 

7. Przewidziane w tej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% maksymalnej wartości umowy 
określonej w§ 4 ust. 1pkt2. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

10.Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia lub jego części, Wykonawca 
może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. 
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§11 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jakie mogą wyniknąć 

na tle realizacji niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

§12 

Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik 
nr1. 

(Zamawiający) 

Dokonano kontroli vstępnej 
Niniejsza umawa n zabezpieczenie 
fi1f!JJ)/a tNY m 

... ··Małaornat:a· MaliS?ew.sk!l ...... . 
· (Clówny Księgawy) 

Specjalista ds. Zam. Publłc7.nych 
Sądu. Ok[~We&O t St~dlc;ach 

U/Ą(.,\V'C.:JshQ_,_ 
Anna Wnukowska 

(Wykonawca) 

......... . J.an. 
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