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Wzór  
Umowa nr  ………….. 

 
zawarta dnia …………………….. w Poznaniu 
 
pomiędzy:  
 
Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska – Zdzisławem W. Krajewskim; 
działającym przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą w 
(61-625) Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4; REGON 000162406 i NIP 972-05-27-579; zwanym dalej 
Zamawiającym 
 
a:  
………………………….. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy/prowadzącym działalność na podstawie 
wpisu….. ………………..z siedzibą w ………………. przy ul. ……………….; REGON ………………, NIP …………………. 
w imieniu której działa: 
……………………. – ………………………. 
zwany dalej  Wykonawcą, 

 
w rezultacie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie szkła laboratoryjnego, materiałów 
eksploatacyjnych i drobnego doposażenia – pakiet nr ……….. zwanych dalej „towarem” lub 
„towarami”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2…. – Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży towarów fabrycznie nowych, dobrej jakości, 
spełniających parametry określone w ofercie Wykonawcy oraz inne normy oraz wymogi określone 
w innych przepisach.  

3. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące towarów w języku polskim.  
 

§2 
Warunki dostawy 

1. Dostarczenie towaru odbędzie się na koszt Wykonawcy, który wliczony jest w cenę oferty. 
2. Dostarczenie towaru odbywać sie będzie w godzinach od 8.00 do 13.00 w dni robocze zgodnie z 

miejscami dostaw (siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i 
delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile) zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

3. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić: 
1) Krzysztofa Ratajczaka, w przypadku dostawy przedmiotu umowy dla Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Czarna Rola 4 pod numer telefonu 618270500 
2) Marzenę Kowalczewską, w przypadku dostawy przedmiotu umowy dla Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Pile pod numer telefonu 
672125777 

3) Krzysztofa Całujka w przypadku dostawy przedmiotu umowy dla Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie pod numer telefonu 655295856 

4) Józefa Jajtnera w przypadku dostawy przedmiotu umowy dla Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu pod numer telefonu 627646330 
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5) Jerzego Witkowskiego w przypadku dostawy przedmiotu umowy dla Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Koninie pod numer telefonu 
632402940 

z 2-dniowym wyprzedzeniem. 
4. Wszystkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy (np. ubezpieczenie 

dostawy, opakowanie, opłaty importowe, itp.) wliczone są w cenę wynagrodzenia. 
5. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia towaru - zgodności ilości elementów oraz ich 

jakości w ciągu 7 dni od jego przyjęcia. Odbiór jakościowy i ilościowy odbędzie się poprzez 
podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 

7. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który udzieli 
odpowiedzi na nią w ciągu 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uznana 
będzie za zasadną w całości. Termin załatwienia wniesionej reklamacji wynosi 14 dni, w którym to 
terminie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad. 
 

§3 
Termin realizacji zamówienia. 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do ……………. 2017 r. 
2. Za termin zakończenia realizacji umowy uważa sie termin wykonania całości dostaw i podpisania 

protokołu o którym mowa §2 ust.6 
 

§4 
Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w  § 1 ust. 1 w 
wysokości wraz z podatkiem VAT: ………….zł (słownie:……….). 

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT. Do faktury należy załączyć protokół odbioru o którym 
mowa w  §2 ust. 6. 

3. Faktura winna zawierać ceny jednostkowe dostarczanych towarów. 
4. Zapłata nastąpi w terminie ………..dni od dnia wystawienia faktury na konto wskazane przez 

Wykonawcę. 
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zmawiającego.  
6. Fakturę za dostawę należy dostarczyć na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Poznaniu ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 
 

§5 
Przelew wierzytelności 

Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

 
 

§6 
Rękojmia za wady  

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady towarów. 
 

 
§7 

Gwarancja jakości, reklamacje 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach umowy jest wolny od 
wad. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady towaru. 
2. Jednocześnie z dostawą towaru, Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny, co do 
jakości towarów, wystawiony przez siebie lub producenta. 
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3. Termin gwarancji obowiązuje, od daty podpisania protokołu odbioru towarów bez zastrzeżeń  
Zamawiającego, jest zgodny z zasadami określonymi w umowie i z zapisami zawartymi w dokumencie 
gwarancyjnym. 
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w towarach, w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady towarów, 
powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność.  
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istniejących wad, Zamawiający powiadomi o tym 
Wykonawcę drogą e-mailową na adres ……………………… . Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad 
na własny koszt lub w przypadku, gdy wady nie są możliwe do usunięcia, dokona wymiany towaru na 
nowy, maksymalnie w ciągu 14 dni od wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia o stwierdzeniu 
wad. 
6. Jeśli Wykonawca, po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wad 
lub wymiany towarów na wolne od wad, w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną, zgodnie z §8 ust. 1 pkt 2,  jednocześnie zostanie uprawniony, do usunięcia 
wad w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia 
przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady. 
 

 
§8 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1. 

2) Za każdy dzień opóźnienia, w wykonaniu reklamacji, o której mowa w §2 ust. 7, w wysokości 
0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

3) Za każdy dzień opóźnienia, do 14 dnia włącznie, w sytuacji, o której mowa w §7 ust. 6, w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

4) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 25 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

2.  Zastrzeżone kary umowne są niezależne od siebie. Zamawiający  zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody niezależnie od   zapłaty 
kar umownych. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto 
określonego w §4 ust. 1. 

4.  Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia  
obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.  

 
§9 

Zmiana umowy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli 

wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 
1) nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia dostaw objętych 

przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania 
umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub 
uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub 
powstanie obowiązków podatkowych, 

2) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością 
zmiany okresu realizacji umowy,  

3) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które 
nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą, 

4) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi 
konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 
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5) jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10 
Odstąpienie od umowy 

1. 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. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy  lub 
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy dostawa jest wykonana niewłaściwe lub 
sprzecznie z umową po uprzednim, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązywania 
się z postanowień niniejszej umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 
zrealizowaną część przedmiotu umowy.   

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 11 

Przedstawicielstwo stron 
Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły: 

1) Po stronie Wykonawcy…………… tel. …………………. 
2) Po stronie Zamawiającego Waldemar Kołaski tel. 618270541 

 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W 
przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji 
umowy jest sąd powszechny w Poznaniu. 

2. Strony zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach w ich statusie prawnym mających 
wpływ na świadczenie usług objętych niniejszą umową. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny i 
Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 
Wykonawca. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy; 
2) Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia. 
 

 
 
 

 
 

…………………………………………                                                                                                   ……………………………… 
Wykonawca          Zamawiający 


