
 

Załącznik nr 2 

UMOWA NR ZAA.372.3.2020 

Zawarta w Kudowie Zdroju w dniu ……………….. pomiędzy  : 

PARKIEM NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH z siedzibą w KUDOWIE ZDROJU 

57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31  

NIP: 883-185-29-45 ; REGON : 021783891  

 

reprezentowanym przez: 

1. mgr inż. Bartłomiej Jakubowski 

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, 

a 

............................................................................................................................. .... 

................................................................................................................................. 

 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………….. 

 

   zwanego w dalszej części Umowy Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania regulaminowego na 

„Dostawę środków czystości dla Parku Narodowego Gór Stołowych na lata 2020 – 

2022.” zwanych dalej przedmiotem zamówienia którego szczegółowe określenie 

oraz ceny zawarte są  w Załączniku nr 1 do umowy - formularzu cenowym, 

stanowiących integralną część umowy.  

2. Ceny określone w załączniku nr 1 do umowy, zawierają koszt:  

1) opakowania,  

2) transportu,  

3) rozładunku w siedzibie Zamawiającego,  



4) ubezpieczenia. 

3. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci cenę zgodną  

z cenami jednostkowymi netto, określonymi w Załączniku nr 1 do umowy, plus należny 

VAT, zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie zbywać wierzytelności osobom trzecim bez 

pisemnej zgody i wiedzy Zamawiającego. 

5. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny przez cały okres obowiązywania umowy. 

§ 2 

1. Strony ustalają wartość umowy na maksymalną kwotę: 

netto: ……………………. zł. 

(słownie: ……………………………………………………………………………..) 

brutto  ……………………   zł. 

(słownie: ……………………………………………………………………………..) 

2. Rzeczywisty koszt brutto umowy będzie iloczynem ilości zakupionego przedmiotu 

zamówienia w okresie obowiązywania umowy i cen jednostkowych na poszczególny 

asortyment przedmiotu zamówienia zawartych w Załączniku nr 1 do umowy - 

formularzu cenowym.  

3. Wartość umowy określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wielkością graniczną, 

do której będzie realizowana umowa.  

4. Określone przez Zamawiającego ilości w ramach składanych zamówień  

w oparciu o niniejszą umowę nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 

niezrealizowania całości umowy w ramach określonej wartości. 

§ 3 

1. Realizacja umowy tj. dostarczanie przedmiotu zamówienia następować będzie na 

podstawie składanych zamówień częściowych. Strony dopuszczają możliwość 

składania zamówień pisemnie, faksem, e-mailem. 

2. Zamawiający każdorazowo w zamówieniach będzie wskazywał ilości wymienionego 

w Załączniku nr 1 do umowy asortymentu. 

3. Strony umowy ustalają, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie  

do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po złożeniu zamówienia. 



4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8.00 do 13.30 do magazynu wskazanego przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie ustalonym  

w ust.3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zamówić przedmiot 

zamówienia u innego dostawcy, a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę. 

6. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust.5 powyżej 

Zamawiający ma prawo zamówić nie dostarczony towar u innego dostawcy  

o innych parametrach i wartości, o ile towar będący przedmiotem umowy nie będzie 

dostępny na rynku sprzedaży. 

§ 4 

1. Przyjęcie przedmiotu zamówienia następować będzie w siedzibie Zamawiającego w 

Dziale Administracji ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, za wyjątkiem 

artykułów opisanych w pozycji 25 i 26  których dostawa odbędzie się tylko 4 razy 

w trakcie trwania umowy do CSE Karłów, ul. Karłów 10, 57-350 Kudowa Zdrój. 

2. Wykonawca na oferowany przedmiot zamówienia udziela 12-miesięcznej gwarancji 

licząc od dnia dostawy danego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT każdorazowo wraz z dostawą lub w terminie 7 dni po dostawie każdorazowej 

partii towaru. 

 

2. Faktury VAT wystawiane będą na poniższy dane: 

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH 

57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31 

NIP: 883-185-29-45  

3. Zapłata za dostarczoną partię przedmiotu zamówienia dokonywana będzie 

przelewem na konto Wykonawcy …………………………………  

w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, z 

zastrzeżeniem § 6 ust. 4 umowy. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę w czasie trwania umowy do wystawiania 

faktur VAT bez podpisu. 

§ 6 



1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych w dostarczonej partii 

przedmiotu zamówienia Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację  

w terminie 7 dni licząc od dnia dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty jej otrzymania. 

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, reklamacja zostaje uznana za zasadną. 

4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie Wykonawca będzie 

zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad w terminie  

7 dni od dnia poinformowania na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 7 

1. Strony umowy postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne. 

2. Kary umowne naliczane będą w następujących przypadkach: 

1) 2 % wartości kwoty brutto zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia 

dostawy przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego  

w § 3 ust. 3 umowy; 

2) 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia 

podlegającego wymianie po uznaniu reklamacji, w stosunku do terminu 

określonego w § 6 ust. 4 umowy;  

3) 30 % wartości kwoty brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy  

w sytuacjach, kiedy umowa nie będzie przez strony kontynuowana tj.: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy określonych w § 8 ust. 1 umowy; 

b) nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia wyrównania poniesionych  

i udokumentowanych strat na zasadach ogólnych o ile przekroczą one wysokość kar 

umownych i z tego tytułu Zamawiający będzie żądał naprawienia ewentualnej 

szkody wynikłej w związku z nie wykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem 

umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający nie dotrzyma terminu zapłaty wymienionego w § 5 ust. 3 umowy 

Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę. 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

       1) niedopełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w § 1 umowy; 



       2) nie zrealizowania dostaw lub opóźnienia w realizacji zamówienia  z winy 

Wykonawcy przekraczającego 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminu 

określonego w § 3 ust. 3 umowy, 

       3) niedotrzymania terminu wymiany wadliwego towaru określonego 

 w § 6 ust. 4 umowy.  

2. Z umownego prawa odstąpienia Zamawiający skorzysta w ciągu 21 dni 

kalendarzowych licząc od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2022. z 

zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli przed upływem tego terminu zostanie zrealizowana wartość umowy,  

o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, umowa wygasa. 

3. W razie nie wyczerpania limitu finansowego przez okres umowy, umowa może ulec 

przedłużeniu do wyczerpania limitu, o którym mowa  

w § 2 ust.1 umowy, jeśli jest to korzystne dla Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy umowa zostanie pomiędzy stronami przedłużona, zgodnie z 

zapisami ust. 3 niniejszego paragrafu wartość umowy, może ulec zmianie w 

przypadku: 

1)   zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 
2017 r., poz. 847); 

2)   zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę”.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 



6. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego. 

7. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych 

kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 

2 niniejszego paragrafu. 

§ 10 

Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego do realizacji umowy jest Renata 

Sznajder. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa dla 

zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny(Dz.U. z 2017r., poz. 459  z późn. 

zm.) i Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze.zm.). 

 

§ 14 

 

Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

Załączniki do umowy stanowiące integralną część umowy: 

1. Załącznik   nr   1 Formularz cenowy 

 

 



 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

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

 

 

 

 

Załącznik   nr 1 do ogłoszenia   ZAA.372.3.2020 z dnia…………… 

Formularz cenowy 

 

L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość Cena 
jednostk. 
netto 

wartość 
netto 

VAT wartość
brutto 

1. Ręcznik papierowy, biały, 
dwuwarstwowy, 
gofrowany do 
pojemników na 
ręcznik/20 szt. w op. 

Op. 100     

2. Papier toaletowy Jumbo, 
biały, dwuwarstwowy 
,gofrowany,147/18/9/pa
k. po 12 rolek 

Op. 360     

3. Kostka toaletowa 
Domestos – koszyk 5 
kulkowy ( dwupack) 

Op. 50     

4. Preparat w aerozolu do 
czyszczenia mebli 

Szt. 20     

5. Odświeżacz powietrza 
Brait – zapach morski  

Szt. 30     

6. Worki do śmieci 35 l Op. 70     
7. Worki do śmieci 60l Op. 50     

8. Worki do śmieci 120 l Op. 20     
9. Rękawice nitrylowe 

ochronne,niepudrowane/
paczka 100 szt. roz.M,L 

Op. 12     

10. Mydło w płynie Ph 5,5 z 
lanoliną – bezzapachowe( 
poj.5 l) 

Op. 15     

11. Płyn do naczyń Ludwik, 
zapach cytrynowy – poj. 5 
l 

Op. 8     

12. Preparat do dezynfekcji 
Domestos- poj.1,5 l 

Szt. 20     



12. Płyn do mycia szyb w 
sprayu – Clin,- poj. 500 ml 

Szt. 20     

13. Wkład od mopa Vileda 
Ultra Speed mini  

Szt. 15     

14. Uchwyt do mopa Vileda 
Pro System Ultra Speed 
Mini 

Szt. 5     

15. Miotła do zamiatania z 
kijem 

Szt. 4     

16. Gąbka do mycia naczyń 
kuchennych- op. 10 szt. 

Op. 50     

17. Preparat do czyszczenia 
CIF-cytrynowy, poj. 750 
ml 

Op. 20     

18. Krążek z koszykiem do 
dezynfekcji pisuaru 

Szt. 40     

19. Szufelka + zmiotka-  Kpl 5     
20. Ścierka do podłogi z 

mikrofibry Jan Niezbędny 
Szt. 20     

21. Płyn  do pielęgnacji 
podłóg, uniwersalny, 
Sidolux- mydło 
marsylskie- 5 l 

op. 6     

22. Płyn do mycia paneli 
Sidolux Ekspert-750 ml 

Op. 40     

23. Ścierka do kurzu z 
mikrofibry 

Op. 20     

24. Mop z wiadrem Vileda  
Ultramax prostokątny  

kpl 3     

25. Papier toaletowy- biały  
( 8 rolek) 

Op. 600     

26. Ręcznik papierowy- 
składanka/biały/karton 

kar
ton 

20     

 RAZEM x x   x  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


