
 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Oznaczenie sprawy: KA 2 -2020 

  
Umowa AWF Nr    / 2020-wzór   

  
zawarta w dniu ………………..2020r. we Wrocławiu, pomiędzy:  
  
AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU,   
z/s al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wroc ław, NIP: 896-00-07-519 reprezentowaną 
przez:   
1)  
2)  
- zwaną dalej „Zamawiaj ącym”   
a  
reprezentowaną przez: 

1)  
- zwanym dalej „Wykonawc ą”  
  
  zwanymi dalej „Stronami”   
  

§ 1  
Niniejsza umowa zawarta została zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2014 Rektora Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu z dnia 07 lipca 2014 roku z późn. zm. w sprawie: realizacji wydatków  
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na dostawę 
pn.: „Sukcesywne dostawy chemii i artykułów gospodarczych  dla Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu” (Oznaczenie sprawy: KA 2 -  2020).  

 
§ 2  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy  w postaci 
chemii i artykułów gospodarczych określonych w Załączniku nr 2 do umowy i Cenniku 
Wykonawcy.  

2. Wobec powyższego, Strony postanawiają, iż integralnymi częściami umowy są:  
1) Formularz oferty Wykonawcy stanowiący Załącznik nr 1 do umowy,  
2) Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z Zestawieniem Asortymentowo-Cenowym stanowiący 

Załącznik nr 2 do umowy,  
3) Cennik Wykonawcy chemii i artykułów gospodarczych  stanowiący Załącznik nr 3 do umowy. 
4) Informacje techniczne do Załącznika nr 2 umowy, stanowiące Załącznik nr 4 do umowy.  

3. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu umowy na inne 
mieszczące się w jej całościowym oferowanym zakresie, a wynikającym z Załącznika nr 2 do  
umowy.  

  
§ 3  

1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę sukcesywnie, na podstawie 
otrzymywanych zleceń od Działu Administracyjno-Gospodarczego, Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy przy spełnieniu warunku 
minimalnej wartości dostawy ustalonej przez strony na kwotę: 50,00 zł brutto  (słownie: pięćdziesiąt 
złotych brutto) do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wskazanych przez 
Zamawiającego przy zleceniach.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar w terminie nie przekraczającym 3 dni 
roboczych  od daty otrzymania zlecenia z Działu Administracyjno-Gospodarczego Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (dopuszcza się złożenie zamówienia w formie faksu lub 
maila).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy na swój koszt i własnym 
transportem.  
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5. Na chemię i artykuły gospodarcze niewycenione w Załączniku nr 2 do umowy, Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu rabat od cen podanych w Cenniku Wykonawcy stanowiącym Załącznik 3 do 
umowy zgodnie z pkt. 7 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towaru w opakowaniu fabrycznym, umożliwiającym 
pełną identyfikację towaru np.: nazwa artykułu, ilość, rodzaj, parametry, nazwa producenta, data  
ważności itp.   

7. Dostarczony według zamówienia towar musi spełniać wskazane przez Zamawiającego wymogi tj.:  
posiadać: 
a) termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia zamówienia, 
b) oryginalne, nieuszkodzone mechanicznie opakowanie. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właściwego towaru, pod rygorem postanowień § 9 
ust. 1. pkt. d) 

  
§ 4  

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane  do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca wykonywał będzie umowę z należytą starannością, przestrzegając przepisów bhp   
i ppoż. obowiązujących u Zamawiającego.  

3. Wykonawca przy wykonywaniu umowy, ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne   
i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu 
Zamawiającego, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę do dostarczenia przedmiotu umowy.  

5. W ramach umowy oraz niezależnie od dostarczenia przedmiotu umowy, wynikającego  
z Zestawienia asortymentowo-cenowego Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) dostarczenia i zamontowania w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego na czas 

obowiązywania umowy, na koszt własny, pięciu różnych systemów dozujących do chemii 
profesjonalnej w terminie określonym w zleceniu, pod rygorem postanowień § 9 ust. 1 pkt. c) 
umowy,  

b) przeprowadzenia jednego szkolenia  personelu Zamawiającego z zakresu użycia chemii 
profesjonalnej w terminie 14 dni  od daty zawarcia umowy (zgodnie z wyznaczonym terminem 
dostawy i montażu dozowników)  oraz ewentualnie drugiego szkolenia w trakcie trwania umowy, 
pod rygorem postanowień § 9 ust. 1 pkt. c) umowy, 

c) dostarczenia Zamawiającemu 100 sztuk pustych butelek  ze spryskiwaczem oklejonych 
oryginalną etykietą producenta z nazwą danego produktu  i sposobem użytkowania, pod 
rygorem  postanowień §9 ust. 1 pkt. e) umowy. 

d) dostarczenia Zamawiającemu 25 sztuk ( łącznie) zalaminowanych planów higieny dotyczących 
postępowania z danym preparatem chemicznym, nie później niż przed pierwszą dostawą 
zakupionych środków, pod rygorem postanowień § 9 ust. 1 pkt. e) umowy 

e) zapewnia do wszystkich zamontowanych systemów dozujących opieki serwisowej na każde 

wezwanie Zamawiającego , z  dojazdem serwisu do 3 dni roboczych. 
 

  § 5  
1. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia ………...2020r. do dnia ………….2021r.  
2. W przypadku zrealizowania dostaw na kwotę wyczerpującą wysokość łącznej wartości przedmiotu 

umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym ust. 1, 
niniejsza umowa wygasa, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej przez 
Zamawiającego.  

3. W przypadku nie wykorzystania wskazanej w § 6 ust. 1 szacunkowej ceny całkowitej brutto,   
w terminie obowiązywania umowy określonym w powyższym ust. 1., istnieje możliwość 
przedłużenia terminu obowiązywania umowy maksymalnie do 1 miesiąca, zgodnie  
z postanowieniem § 11 ust. 1 pkt. b).  

  
§ 6  

1. Strony zgodnie ustalają, że szacunkowa kwota przedmiotu umowy wynosi ………. zł brutto  
(słownie : ………….) w tym netto: ………….. (słownie: ………………) oraz należny podatek VAT 
……………… (słownie: …………………….), a wynikająca z Załącznika nr 2 do umowy oraz 
Formularza oferty Wykonawcy.  
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2. Wszystkie oferowane ceny jednostkowe netto chemii i artykułów gospodarczych podane   
w Załączniku nr 2 do umowy i Cenniku Wykonawcy, będą obowiązywać w całym okresie ważności 
umowy.  

3. Zamawiający będzie płacić za faktycznie wykonane dostawy zgodnie z cenami jednostkowymi netto 
określonymi dla danych pozycji w Załączniku nr 2 do umowy oraz w Cenniku Wykonawcy po 
uwzględnieniu zaoferowanego rabatu w %.  

4. Zamawiający będzie płacić Wykonawcy, na podstawie częściowych faktur VAT za dostawy już 
zrealizowane zgodnie ze złożonymi zamówieniami.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni  od daty doręczenia prawidłowo wystawionej  
i zaakceptowanej przez Zamawiającego  faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności przysługujących 
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. 

  
§ 7  

1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczanej przez 
Wykonawcę chemii i artykułów gospodarczych, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, które  
w tej formie są skuteczne i wiążące dla Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia ilości oraz wymiany towaru na 
pełnowartościowy w ciągu 2 dni roboczych  od dnia otrzymania reklamacji, pod rygorem 
postanowienia § 9 ust. 1 pkt. a) umowy.  
  

§ 8  
1. W przypadku nienależytego lub niezgodnego z umową wykonywania przedmiotu umowy lub 

rażącego naruszenia obowiązków przez Wykonawcę (powtarzającego się dostarczania towaru 
złej jakości oraz opóźnienia dostawy) - Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie 
natychmiastowym, z zachowaniem postanowień § 9 ust. 1 pkt b) umowy, zachowując prawo do 
roszczeń z tytułu kar umownych oraz prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na 
zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy lub przerwie wykonywanie 
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie, traci wówczas prawo do dalszego 
wynagrodzenia, a Zamawiający ma prawo odstąpić lub rozwiązać umowę w trybie 
natychmiastowym, z zachowaniem postanowień § 9 ust. 1 pkt b) umowy.   

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji 
Wykonawcy. 

  
§ 9  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  
a) opóźnienia w wykonaniu danego zlecenia lub nie uwzględnienia reklamacji, o której mowa   

w § 7 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1 % przysługującego mu wynagrodzenia 
brutto za to zlecenie;  

b) rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  w wysokości 
20% szacunkowej ceny całkowitej brutto;  

c) niewywiązania się z zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 5. pkt. a)  lub pkt b)  w wysokości 
1% szacunkowej ceny całkowitej brutto za zdarzenie,  

d) niewywiązania się z zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 7. pkt. a),  lub d) w wysokości 50,00 
zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) za każde zdarzenie; 

e) niewywiązania się z zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt. c), d) lub e) w wysokości 1% 
szacunkowej ceny całkowitej brutto za każde zdarzenie,  

2. Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość 
kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania na zasadach 
ogólnych do rzeczywistej wartości szkody.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, a 
w przypadku, o którym mowa w ust.2, będą płatne w terminie 14 dni, od dnia wystawienia noty 
obciążeniowej.  

4. Ponadto, Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, tylko za zapłatą odstępnego   
w wysokości 10 % szacunkowej ceny całkowitej brutto, na rachunek bankowy Zamawiającego  
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w banku Pekao S.A. O/W-w, numer konta: 77 1240 3464 1111 00 10 6320 9674, w terminie 7 dni 
od zawarcia umowy.  

5. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron przed upływem terminu, na jaki została zawarta 
z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

  
 
 

§ 10  
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu całkowitej gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres nie 

krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru towaru przy czym udzielona gwarancja, nie może być 
krótsza i mniej korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja producenta.  

2. Z tytułu udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad 
rzeczy, jeśli wady te ujawnią się w trakcie trwania udzielonej gwarancji zgodnie z ustępem 
powyższym.  

3. Uprawnienia, o jakich mowa wyżej dotyczą również wad powstałych w związku z działalnością   
i wykonaniem dostawy przez Wykonawcę.  

4. Z tytułu udzielonej gwarancji jakości gwarancji podlegają wszelkie ukryte wady produkcyjne - 
wykonania oraz wady materiałowe.  

5. Niezależnie od postanowień dotyczących gwarancji jakości, Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
rękojmi za wady fizyczne i prawne w przedmiocie umowy na okres 12 miesięcy na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym.  

  
 § 11  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:  

a) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy, wymienionego w Załączniku nr 2 do umowy  
i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę ustaloną  
niniejszą umową tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego,  

b) możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy maksymalnie do 1 miesiąca w sytuacji, 
kiedy Zamawiający nie wykorzysta szacunkowej ceny ofertowej brutto wskazanej w § 6 ust. 1, 
w terminie obowiązywania umowy określonym w § 5 ust. 1.  

2. Wykonawca do czasu nie zakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 
zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej działalności 
gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego i upadłościowego oraz innych 
okolicznościach mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy, pod rygorem skutków 
prawnych zaniechania.  

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego.   
5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku niniejszej umowy strony będą rozstrzygać ugodowo,  a w 

innym wypadku przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.   
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.   
  
  

  
  
  
 ZAMAWIAJ ĄCY            WYKONAWCA  


