
 

 

 

 

 

wzór 

 

UMOWA 
zawarta w Balicach dnia ……………… 2018 roku 

pomiędzy: 

 

spółką MPL Services sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 

Balice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa — Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000261676, NIP: 5130118010, REGON: 120285254, 

o kapitale zakładowym w kwocie 500.000,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym” lub „MPL-

S”, w imieniu i na rzecz której działają: 

1 . Krzysztof Kozenacki — Prezes Zarządu 

2. Magdalena Śliwińska - Grzegorczyk — Członek Zarządu 

a 

 

……………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej “Wykonawcą” w imieniu i na rzecz której działają: 

 

………………….…………………………………………………………..., 

 

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” lub każda z osobna: „Stroną” 

 

Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej 

oferty w postępowaniu zakupowym na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa środków czystości 

na okres 39 miesięcy” przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Zakupów Towarów i 

Usług (P2) o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż profesjonalnych środków czystości oraz materiałów 

sanitarnych i higienicznych zwanych dalej „środkami czystości” wraz z ich dostawą 

loco magazyn Zamawiającego na każde żądanie Zamawiającego w formie złożonego 

do Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. Podstawowy asortyment dostaw określony jest w wykazie środków czystości 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest do składania zamówień na środki czystości niewskazane 

w Załączniku nr 1 do Umowy na warunkach tożsamych do określonych w niniejszej 

Umowie, przy czym warunki cenowe określono w § 4 ust. 3 Umowy.  

 

 



 

 

§ 2 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia podpisania Umowy przez obie 

Strony do dnia: …………………….. 

2. Pierwsze zamówienie będzie złożone przez Zamawiającego w ciągu siedmiu dni 

roboczych od daty zawarcia Umowy. Ostatnia dostawa nastąpi najpóźniej w dniu: 

……………………….. 

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy przy zachowaniu 

jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy 

wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy wyłączności na dostawę do MPL-S środków 

czystości objętych niniejszą Umową.  

5. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy stałej wielkości zamówień środków 

czystości do MPL-S.  

 

§ 3 

1. Dostawa środków czystości następować będzie sukcesywnie, każdorazowo na 

podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego zgodnego z aktualnymi 

potrzebami Zamawiającego. 

2. Termin realizacji dostaw ustala się na maksymalnie 48 godzin od momentu złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Dostawy realizowane będą w telefonicznie uzgodnionych z pracownikiem 

Zamawiającego terminach, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8.00 a 15.00, 

loco magazyn Cargo poprzez wjazd samochodu Wykonawcy ze środkami czystości na 

teren Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego – rampa cargo.  

4. Dostarczenie zamówionych środków czystości, w ilości i rodzaju wynikających ze 

złożonego Zamówienia, dokonywane będzie, na podstawie dokumentów 

magazynowych WZ (wydanie zewnętrzne towarów z magazynu) upoważnionemu 

przedstawicielowi Zamawiającego i potwierdzane podpisem upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

5. W trakcie wydawania lub dostarczania środków czystości objętych Zamówieniem, 

Zamawiający uprawniony jest do zbadania jakości dostarczonych środków czystości 

celem potwierdzenia ich zgodności ze złożonym Zamówieniem, jakością i ilością. 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności pomiędzy złożonym 

Zamówieniem a dostawą, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakujących 

lub zgodnych z Zamówieniem środków czystości, w terminie odrębnie uzgodnionym 

przez Strony, do miejsca określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

6. Ilości środków czystości określone w Załączniku nr 1 do Umowy mają charakter 

szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych 

środków czystości wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy, w stosunku do 

ilości wskazanych w tym Załączniku. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o 

realizację dostawy w wielkościach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że ceny jednostkowe zakupu są zgodne z ofertą przetargową złożoną 

przez Wykonawcę i zostały określone w sposób stały w Załączniku nr 1. do Umowy. 

2. Ceny określone w Załącznikach nr 1 do Umowy zawierają wszelkie koszty związane 

z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego, w tym koszty 

transportu. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż na pozostały asortyment Wykonawcy, o którym mowa w § 1 

ust. 3 Umowy, Zamawiającemu przysługuje stały rabat w wysokości ……% liczony od 



 

ceny wskazanej w aktualnym cenniku Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi żadnych 

dodatkowych kosztów związanych z dostawą tegoż asortymentu.  

4. Ustalone w Załączniku nr 1 do Umowy ceny jednostkowe nie mogą ulec zwiększeniu 

w trakcie trwania Umowy bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację, za 

wyjątkiem zmiany stawek podatku VAT następującej z mocy prawa. 

5. Płatność należności, za każdą zrealizowaną dostawę nastąpi na podstawie zbiorczej 

faktury VAT Wykonawcy za dany miesiąc kalendarzowy, wystawionej w oparciu o 

złożone przez Zamawiającego zamówienie, zgodnie z dostarczonym asortymentem. 

6. Ceny na fakturze muszą odpowiadać cenom ujętym w Załączniku nr 1 do Umowy oraz 

określonym zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie konieczność wystawiania faktur przez Wykonawcę 

z zastosowaniem nazw i wyszczególnieniem numeru pozycji asortymentu 

wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy. 

8. Strony zezwalają wzajemnie na przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej 

zgodnie z art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

tekst jednolity z dnia 26.05.2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1221). 

9. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności 

faktury, plik z fakturą wysyłany będzie tylko i wyłącznie z adresu e-mail Wykonawcy: 

…………..@................. na adres e-mail Zamawiającego: ……….@...........pl, a jej 

odbiór zostanie zwrotnie potwierdzony przez Zamawiającego. 

10. Faktury będą płacone przelewem, w ciągu 45 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy podane na 

fakturze. 

11. Za datę płatności uważać się będzie dzień obciążenia poleceniem przelewu rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

12. Zakupy środków czystości dokonywane przez Zamawiającego w trakcie 

obowiązywania Umowy mogą dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych 

w Załączniku nr 1 do Umowy różnić się ilościowo od wartości podanych w 

wymienionym Załączniku nr 1.W przypadku niezrealizowania całości zamówienia 

określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Umowa obejmuje dostawę profesjonalnych środków czystości, zgodnych z 

Załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy oraz zgodnie z 

ogólną ofertą Wykonawcy. Nie dopuszcza się dostawy zamiennych środków czystości 

innych rodzajowo i innych typów niż wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Umowy 

oraz w ofercie ogólnej. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczone środki czystości będą posiadały wszelkie 

konieczne i przewidziane dla danego asortymentu atesty i certyfikaty oraz karty 

charakterystyki produktów. 

3. Zmiana asortymentu środków czystości oferowanych przez Wykonawcę w ramach 

niniejszej Umowy wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego oraz związana może 

być z koniecznością przedstawienia przez Wykonawcę ponownie próbek asortymentu, 

atestów higienicznych, kart charakterystyk i innych certyfikatów wydanych dla tych  

środków czystości. 

4. W przypadku dostarczenia niewłaściwych kart charakterystyki produktów lub braku 

jakiejkolwiek wymaganej przez Zamawiającego karty charakterystyki dotyczącej 

dostarczanych przez Wykonawcę środków czystości Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym i żądania od 

Wykonawcy kar umownych w wysokości określonej w § 11 ust. 1 lit.  c) Umowy. 



 

5. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia środków czystości przechodzi na 

Zamawiającego z momentem ich odbioru loco magazyn Zamawiającego. 

6. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca oddaje Zamawiającemu do bezpłatnego 

używania, na czas obowiązywania niniejszej Umowy, 5 (pięć) pomp dozujących do 

chemii profesjonalnej. 

7. Pompy dozujące stanowiące przedmioty użyczenia mogą być używane wyłącznie: 

a) przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego; 

b) do produktów chemii profesjonalnej marki ………………… 

8. Strony postanawiają, że Zamawiający odpowiada za utratę lub uszkodzenie 

przedmiotów użyczenia, w tym także przypadkową utratę lub uszkodzenie. 

9. W celu wsparcia Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania przedmiotów 

użyczenia oraz stosowania tzw. chemii profesjonalnej oferowanej przez Wykonawcę w 

ramach niniejszej Umowy, Wykonawca przeprowadzi w terminie do …... szkolenie dla 

wybranych  pracowników Zamawiającego w przedmiocie prawidłowego użytkowania 

pomp dozujących oraz stosowania tzw. chemii profesjonalnej. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania rad, wskazówek oraz wsparcia 

technicznego w zakresie użytkowania chemii profesjonalnej będącej przedmiotem 

niniejszej Umowy.  

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 

nieprawidłowego, tj. niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania, użycia 

pomp dozujących. 

12. Po zakończeniu użyczenia Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Dostawcy pompy w 

stanie niepogorszonym; jednakże Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zużycie pomp będące następstwem prawidłowego używania. 

 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady dostarczonych środków czystości, 

a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystania przez Zamawiającego 

z tych środków o właściwościach niezgodnych z niniejszą Umową oraz pokryje 

wszelkie roszczenia jakie z tego powodu powstaną w stosunku do Zamawiającego. 

W przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

wymienić wadliwy towar na wolny od wad najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia reklamacji. 

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności pomiędzy złożonym 

zamówieniem, a dostawą, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie 

dłuższego niż do 12 godzin dostarczenia brakujących lub zgodnych z zamówieniem 

środków czystości loco magazyn Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Każdorazowo zamówienia składane będą przez Zamawiającego e-mailem w dniach od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 na adres e-mail: 

……………………………….. poprzez podanie numeru pozycji asortymentu 

(opcjonalnie nazwy) oraz ilości zamawianych jednostek towaru wymienionego w 

Załączniku nr 1 do Umowy i/lub ofercie ogólnej. 

2. Zamawiający wyznacza jako odpowiedzialnych za składanie zamówień, nadzór nad 

prawidłową realizacją zamówienia oraz podpisywanie faktur osoby – pracowników 

magazynu i sekcji zaopatrzenia Zamawiającego. 

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za realizację zamówień są 

pracownicy Wykonawcy: 

a). ………………………………, nr tel. bezpośredni: ……………..…………. 

b). ………………………………, nr tel. bezpośredni: ………………….…….. 



 

 

§ 8 

W przypadku nienależytego wywiązywania się z Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie 

natychmiastowym. 

 

§ 10 

Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić – za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie – w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach: 

a. za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych środków czystości w całości lub w 

części według asortymentu i w ilości określonej w zamówieniu w wysokości 1% 

wartości brutto całego zamówienia za każdy dzień opóźnienia;  

b. za opóźnienie w dostarczeniu środków czystości w całości lub w części w 

miejsce wadliwych w wysokości 2% wartości brutto całego zamówienia za każdy 

dzień opóźnienia; 

c. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 15% wartości brutto rocznej wartości zamówień, a w 

przypadku krótszego okresu trwania Umowy w wysokości 15% wartości brutto 

dotychczasowych zamówień. 

2. W przypadku powstania szkody z tytułu naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

1. Zarówno w czasie trwania niniejszej Umowy jak i po jej ustaniu każda ze stron Umowy 

zobowiązuje się do: 

a. utrzymania w poufności wszelkich informacji handlowych wynikających z 

niniejszej Umowy jak i powziętych w związku z jej wykonywaniem oraz do nie 

ujawniania tychże informacji żadnym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania 

pisemnej zgody drugiej strony, 

b) nie wykorzystywania informacji handlowych o których mowa w ust 1 lit. a) 

niniejszego paragrafu w celach innych niż te, które są objęte zakresem niniejszej 

Umowy, 

b. udostępniania informacji handlowych dotyczących niniejszej Umowy jedynie 

tym pracownikom stron, którzy z uzasadnionego powodu ich potrzebują w celach 

związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

2. Treść niniejszej Umowy może być udostępniana osobom trzecim tylko i wyłącznie za 

pisemnym oświadczeniem obu stron Umowy, prawidłowo reprezentowanych, z 

wyłączeniem sytuacji, w których obowiązek ujawnienia treści umowy wynika 

bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

§ 13 



 

Rozstrzyganie sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy, strony poddają 

właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 15 

Integralną częścią niniejszej Umowy jest: 

 

1) Załącznik nr 1 – podstawowy asortyment dostaw 

 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

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


