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Świnoujście 14 marca 2019 r. 
 
Znak sprawy: ZP/16/2019 

 
Z A P R O S Z E N I E 

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 
 
1. Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375), 

 której zadania w zakresie objętym przedmiotem zaproszenia realizuje 
Żegluga Świnoujska ul. Wyb. Władysława IV 12 w Świnoujściu 
tel.: 91 321 55 45        fax. 91 327 99 79 
zaprasza do złożenia oferty na: 

„Dostawa środków do utrzymania czystość i drobnego sprzętu AGD na potrzeby Żeglugi 
Świnoujskiej”. 

2. Przedmiotem zaproszenia jest dostawa środków czystości, chemii gospodarczej, drobnego sprzętu AGD 
określonych co do asortymentu w załączniku nr 1 do zaproszenia. 

3. Zamawiający podzielił przedmiot zaproszenia na 4 zadania i nie dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych w ramach poszczególnych zadań. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 
5. Do oferty należy dołączyć: 

1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 
obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż: 
a dla zadania nr 1 – 19 500,00 zł.; 
b dla zadania nr 2 – 49 000,00 zł.; 
c dla zadania nr 3 –  4 800,00 zł.; 
d dla zadania nr 4 – 10 500,00 zł.; 
w przypadku składania ofert na większą ilość zadań kwota ubezpieczenia winna wynosić sumą tych 
zadań;  

3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim 
rodzajem i zakresem przedmiot zaproszenia tj. dostaw: 
a dla zadania nr 1 – 18 500,00 zł.; 
b dla zadania nr 2 – 48 000,00 zł.; 
c dla zadania nr 3 –  4 200,00 zł.; 
d dla zadania nr 4 – 10 000,00 zł.; 
w przypadku składania ofert na większą ilość zadań Zamawiający wymaga wykazania się  
2 zamówieniami, których suma stanowi wartość zadań np. składając ofertę na zadanie nr 1 i 3 
minimalna wartość jednego zamówienia winna wynosić 22 700,00 zł. - każda z podaniem zakresu 
dostaw, wartości oraz daty i podmiot ba rzecz którego było wykonywane zamówienie. 

6. Termin realizacji zamówienia: 
1) Sukcesywnie (w ramach składanych indywidualnych zamówień) od dnia zawarcia umowy do 31/12/2019 

r. 
2) Zamówienia jednostkowe realizowane będą w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. 



7. Oferta powinna zawierać:  
1) cenę ryczałtową (dla każdego zadania oddzielenie) netto + obowiązujący podatek VAT = wartość brutto 

za przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia; 
2) udzielenie min. 8 m-nej gwarancji co do jakości oferowanych materiałów. 

8. Ofertę należy złożyć z dopiskiem:  
„Dostawa środków do utrzymania czystość i drobnego sprzętu AGD na potrzeby Żeglugi 

Świnoujskiej” 
w sekretariacie Żeglugi Świnoujskiej pokój 9 lub przesłać na adres: 
Żegluga Świnoujska 
ul. Wyb. Władysława IV 12 
72-600 ŚWINOUJŚCIE 
Termin składania ofert do dnia 25/03/2019 r. do godz. 0830 w sekretariacie Żeglugi Świnoujskiej pokój nr 
9 
Termin otwarcia ofert dnia 25/03/2019 r. o godz. 0920 w siedzibie Zamawiającego pok. 3 

9. Uprawniony do kontaktu z oferentami: 
1) Pani Zofia Kurzynowska tel. 91-322-38-77, w godz. 0800 - 1400adres e-mailowy: wpt@zegluga.swi.pl 

 
DYREKTOR 

Żeglugi Świnoujskiej 
Oryginał podpisu w dokumentacji 

mgr Paweł Szynkaruk 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wpt@zegluga.swi.pl


Żegluga Świnoujska 

 

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  

72-600 Świnoujście  

tel. +48-91-321-21-40 

NIP: 8551478049    REGON: 810504943 

 

 

 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Załącznik nr 1 do zaproszenia ZP/16/2019 

Oferta asortymentowo-cenowa 
Zadanie nr 1 

Lp. Przedmiot J.m. Ilość  Cena j. Netto Wartość Netto VAT Wartość VAT Wartość brutto 

1 Kij do szczotki i mopa szt. 100           

2 Szczotka do zamiatania wkręcana 30-40 cm szt. 60           

3 Szczotka sorgo z kijem szt. 20           

4 Szczotka zmiotka długość 40-50 cm szt. 21           

5 Wiadro z wyciskaczem mop typ VILEDA kpl. 25           

6 Wkład mop, wkręcany, microfibra ok 24 cm szt. 36           

7 
Worki na śmieci supermocne 120l folia LDPE, 
kolor czarny lub niebieski rol. 10-15 szt 

op. 400           

8 
Worki na śmieci supermocne 60l folia LDPE, kolor 
czarny lub niebieski rol. 10-25 szt 

op. 1200           

9 Wycieraczka 60x90 ze spodnia częścią z PCV szt. 20           

10 Wycieraczka gumowa 40x70 szt. 20           

11 Wycieraczka 90x150 ze spodnia częścią z PCV szt. 15           

12 Wycieraczka 120x180 ze spodnia częścią z PCV szt. 5           

13 Worki na śmieci supermocne 32-37 L, kolor czarny 
rol. 50 szt 

op. 300           

14 Rękawiczki VILEDA roz. 7-8 para 60           

15 
Rękawiczki nitrylowe diagnostyczne niepudrowane 
teksturowane na palcach bardzo mocne op. 100 
szt. M, L, XL 

op. 30           

RAZEM   X     

 
 
 



Zadanie nr 2 

Lp. Przedmiot J.m. Ilość  Cena j. Netto Wartość Netto VAT Wartość VAT Wartość brutto 

1 Denaturat 0,5l szt. 40           

2 Gąbka zmywak 8,5x6,5 szt. 300           

3 Gąbka do mycia samochodu szt. 20           

4 Kostka WC  power 3w1morski z zawieszką szt. 300           

5 Mydło w płynie typu Morskie a algami ABE op. 5l. szt. 40           

6 
Odświeżacz powietrza w aerozolu 300 ml BRISE 
zap. Pomarańcz, cytryna, kwiatowy szt. 250 

          

7 
Papier toaletowy bawełniana biel dł. min. 150mb 
typu MOLA super wytrzymały 100 % celuloza szt. 7000 

          

8 Pasta BHP bez ścierniwa PROFI PLUS 0,5 kg szt. 150           

9 Pasta BHP z żelem bez ścierniwa FENIX 0,5 kg szt. 250           

10 Pasta do podłogi linoleum SIN-LUX 0,5 l szt. 140           

11 Płyn dezynfekujący typu Domestos 1,2 l.pine szt. 400           

12 Płyn do dywanów typu Vanisz 0,5l szt. 40           

13 Płyn do łazienki 0,5l. Typu Giguś z atomiz. szt. 500           

14 Płyn do mebli spray typu PRONTO 300 ml  szt. 165           

15 Płyn do mycia podłóg typ TEX 1 l szt. 500           

16 Płyn do mycia szyb z atomizerem 0,7 l typu CLIN szt. 100 
     

17 Płyn do mycia szyb z atomizerem z octem 0,7 l  szt. 500 
     

18 Płyn do naczyń 1l.typu Ludwik mięta/cytr. szt. 600 
     

19 Płyn do płukania kocy 1l.typu Softlan szt. 5 
     

20 Płyn do prania kocy typu "PERWOL" 0,9 l szt. 5 
     

21 Płyn do usuwania pasty 0,5 l typ SIN-LUX szt. 50 
     

22 
Płyn sanitarny typu TYTAN morski 0,7 l szt. 700      

23 Płyn uniwersalny 1 l. Typu Ajax kwiatowy szt. 170      
24 Proszek do prania uniwersalny 600g typu WIREK szt. 300 

     
25 Proszek do zlewu 0,45 kg Typu Ajax double szt. 40 

     
26 Ręczniki papierowe dł. rolki min. 80 mb DEKOR szt. 2500 

     
27 Ścierka domowa do kurzu 30x38  typu Giguś szt. 600 
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28 Szczotka klozetowa z pojemnikiem kpl. 25 
     

29 Szufelka+zmiotka plastik kpl. 30 
     

30 Ścierka podłogowa szara 60x80 szt. 200 
     

31 Wkład końć. MOP sznurkowy mega szt. 300 
     

32 Zel/Mleczko 0,5l typuAjax nieb. szt. 180 
     

RAZEM   X     

 
 

Zadanie nr 3 

Lp. Przedmiot J.m. Ilość  Cena j. Netto Wartość Netto VAT Wartość VAT Wartość brutto 

1 Mydło toaletowe 0,5l typu biały jeleń z dozown. szt. 400           

2 Mydło toaletowe a 100g typu LUKSJA kremowe szt. 2000           

Razem    X     

 
 

Zadanie nr 4 

Lp. Przedmiot J.m. Ilość  Cena j. Netto Wartość Netto VAT Wartość VAT Wartość brutto 

1 Zbierak do szyb gumowy 20-25 cm szt. 10           

2 Zbierak mop płaski na napy 50 cm szt. 32           

3 Zbierak futerkowy do szyb 20-25 cm szt. 12           

4 Dozownik na papier toaletowy szt. 10           

5 Dozownik na mydło 0,5-1 l szt. 20           

6 
Silnie skoncentrowany środek zasadowy 
przeznaczony do mycia posadzek typu 
INTENSIVE op. 5l  

op. 13           

7 Worki do odkurzacza szt. 200           

8 Wąż do odkurzacza szt. 5           



9 Ssawki do odkurzacza szt. 20           

10 Szczotka do odkurzacz szt. 5           

11 Płyn dezynfekujący typu Domestos 1,2 l.pine szt. 400           

Razem  X   

 
 
 

Podpis Wykonawcy: 
 

.............................................................................. 
/imię i nazwisko/
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Załącznik nr 2 do zaproszenia ZP/16/2019 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
na: Dostawa środków do utrzymania czystość i drobnego sprzętu AGD  

na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa: ...................................................................................................................................... 
 
Siedziba: ................................................................................................................................... 
 
Województwo: …………………………………….. 
 
Nr tel.: ..................................................................nr fax-u.: ....................................................... 
 
Nr tel. komórkowego: …………………………………………… 
 
Adres: e-mailowy: ………………………………@.............................................................. 
 
NIP: ...................................................... REGON: .............................................. 
 
Osoba upoważniona do podpisania umowy: ………………………………………… 
 
Osoba upoważniona do kontaktu w trakcie realizacji umowy: ………………………………………… 
 
Dane dotyczące Zamawiającego:  

Gmina Miasto Świnoujście 
ul. Wojska Polskiego 1/5 
72-600 Świnoujście 

której zadania realizuje 
Żegluga Świnoujska 
ul. Wyb. Władysława IV 12, 
72 – 600 Świnoujście  

 
I. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na następujących warunkach: 

1. Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą: 

Zadanie nr 1 

CENA NETTO ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 

VAT……% ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 

CENA BRUTTO ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 

 
Zadanie nr 2 

CENA NETTO ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 



VAT……% ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 

CENA BRUTTO ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 

Zadanie nr 3 

CENA NETTO ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 

VAT……% ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 

CENA BRUTTO ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 

 
Zadanie nr 4 

CENA NETTO ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 

VAT……% ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 

CENA BRUTTO ........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł) 

 
II. Oświadczenia Wykonawcy: 

1. oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi  
w zaproszeniu oraz że uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 

2. oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  
i realizacji przyszłego świadczenia umownego; 

3. oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy i nie wnoszę/simy  
w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszę/szemy umowę, 
której projekt stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia; 

4. oświadczam/my, że przedmiot dostawy będzie posiadał …… miesięczny gwarancji w zakresie jakości 
materiałów (min. 8 m-cy); 

5. oświadczam/my, że dostawy określone w zamówieniu wykonam/my: sukcesywnie w terminie do 
31/12/2019 r., a zamówienia jednostkowe będą realizowane w terminie do 3 dni roboczych ich 
otrzymania; 

6. zamówienie wykonam/my: własnymi siłami /powierzę/my podwykonawcom/; 
7. oświadczam/-y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

III. Załączam/my dokumenty: 
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 

gospodarczej, 
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 

obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż …… tys. zł., 
3) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 
 

Podpis Wykonawcy: 
 

.............................................................................. 
/imię i nazwisko/ 
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Załącznik nr 3 do zaproszenia ZP/16/2019 
 

UMOWA nr ……../………/2019 
 
zawarta w dniu …………….. 2019 r. pomiędzy: 
Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
której zadania w zakresie objętym umową wykonuje Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 
600 Świnoujście, 
reprezentowaną przez Dyrektora Żeglugi Świnoujskiej Pana Pawła Szynkaruka (na mocy udzielonego mu 
przez Prezydenta Miasta Świnoujście pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.4.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.), 
a 
…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Dostawcą”, 
reprezentowanymi przez: 
…………………………………………………………………….. 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 ze zm.), strony postanawiają, co następuje: 
 

§ 1 Przedmiot zamówienia 
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać bezpośrednio do magazynu Zamawiającego mieszczącego się  

w Świnoujściu przy ul. Rogozińskiego 4, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy 
szczegółowo określonego co do asortymentu w zestawieniu asortymentowo-cenowym stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy - dotyczącej zadania (- ń)* nr ...... oraz w ilościach określonych  
w zamówieniach szczegółowych.  

2. Dostawca dostarczać będzie przedmiot dostawy w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, do 
godziny 1330. 

3. Ilości wskazane w Załączniku Nr 1 – zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od 
rzeczywistych potrzeb Zamawiający jednak nie więcej niż o 30 %. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić 
sporządzenie i skalkulowanie oferty. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmiany zamawianych ilości w poszczególnych pozycjach Zadania, poprzez ich zwiększenie lub 
zmniejszenie w ramach danego Zadania, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona ogólna 
wartość danego Zadania wynikająca z oferty cenowej Dostawcy i stanowiąca wartość umowy dla danego 
Zadania.  

4. Z tytułu zamówienia produktów w mniejszej ilości niż wskazana w załączniku 1, Dostawcy nie przysługuje 
żądanie zapłaty wynagrodzenia przewyższającego wynagrodzenie za faktycznie zamówione produkty ani 
żadna forma odszkodowania. 
 

§ 2 Realizacja przedmiotu umowy 
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko, partiami w ciągu 

 w ciągu 3 dni roboczych od złożenia szczegółowego zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający 
zobowiązuje się składać Dostawcy zamówienie szczegółowe w formie pisemnej (e-mailem) Dostawca 
potwierdzi odbiór zamówienia faksem lub e-mailem niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

2. Dostawca zapewnia realizację dostaw poszczególnych partii przedmiotu dostawy w oryginalnych 
opakowaniach oraz własnym transportem gwarantując należyte zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed 
czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Transport przedmiotu dostawy będzie odpowiadał 



wymaganiom przewidzianym w obowiązujących przepisach i dostosowany będzie do właściwości 
przedmiotu dostawy. 

3. W przypadku braku przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Dostawca dostarczy 
Zamawiającemu produkt równoważny  w cenie określonej w niniejszej umowie, po uprzedniej akceptacji 
Zamawiający. 

4. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy należytej jakości określonej w zaproszeniu do 
składania ofert. 

5. Dostawca udziela Zamawiającemu 8 miesięcznej gwarancji co do jakości przedmiotu dostawy. 
 

§ 3 Wykonanie zastępcze 
1. Jeżeli Dostawca nie wywiąże się terminowo z dostawy lub nie dostarczy produktów wolnych od wad, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z dostawy lub części dostawy niedoręczonej w terminie lub 
wadliwej i dokonania interwencyjnego zakupu u innego Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy (koszt 
transportu, różnica w cenie), bez odrębnego wzywania. 

2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Dostawcy. 
3 Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (dostaw) może nastąpić wyłącznie  

w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku Dostawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi 
Zamawiający o powyższych okolicznościach przedstawiając dowody potwierdzające zaistnienie powyższych 
okoliczności oraz wskaże proponowany termin dostawy. Nowy termin realizacji dostawy zostanie ustalony 
przez Strony umowy. 

 
§ 4 Wynagrodzenie 

1. Za dostawę poszczególnych partii przedmiotu dostawy, Zamawiający wypłaci Dostawcy wynagrodzenie 
wyliczone przez przemnożenie ceny jednostkowej poszczególnych produktów wymienionych w załączniku nr 
1 do umowy przez ilość dostarczonych produktów danego rodzaju wynikających z zamówienia 
szczegółowego. 

2. Strony przewidują, iż łączna wysokość wynagrodzenia za dostawy w okresie, na który została zawarta 
umowa dla zadania (-ów) Nr ….wyniesie: 

zadanie Nr ………: 
1) ………………………… zł netto (słownie: …………./100) 
2) …………………………. zł VAT (słownie: ………………/100) 
3) ……………………….. zł brutto (słownie: …………………………./100) 

3. Ceny brutto zawierają w sobie w szczególności także koszt transportu przedmiotu dostawy do siedziby 
Zamawiający oraz cło i podatek od towarów i usług. 

4. Ostateczną wartość umowy określą zamówienia szczegółowe, składane przez Zamawiający w trakcie 
realizacji niniejszej umowy. 

5. Zapłata należności za realizację poszczególnych partii przedmiotu dostawy wynikających z zamówienia 
szczegółowego nastąpi przelewem na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze po doręczeniu zamówionych 
produktów, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

6. Dostawca będzie wystawiać faktury na:  
1) nabywca - Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-

71-375), 
2) odbiorca – Żegluga Świnoujska, ul. Wyb. Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście. 

7. W przypadku realizacji kilku umów przez tego samego Dostawcę, pozycje dotyczące niniejszej umowy winny 
być fakturowane na oddzielnej fakturze. 

8. Warunkiem wystawienia faktury, a następnie zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo zrealizowany i odebrany 
przez Zamawiający bez zastrzeżeń przedmiot dostawy. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiający. 



Żegluga Świnoujska 

 

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  

72-600 Świnoujście  

tel. +48-91-321-21-40 

NIP: 8551478049    REGON: 810504943 
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§ 5 Rozwiązanie, odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia  
w przypadku: 
1) minimum trzykrotnego niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji zamówień, 
2) minimum dwukrotnego dostarczenia towaru złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy, 
3) nieprzedstawienia dowodu ubezpieczenia, zgodnie z § 7. 

2. 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. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Dostawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, 
 a Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za zrealizowaną część umowy. 

 
§ 6 

1. Jeżeli Zamawiający rozwiąże umowę z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dokonania interwencyjnego zakupu przedmiotu dostawy u innego Dostawcy na koszt i ryzyko 
Dostawcy (transport, różnica w cenie). 

2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Dostawcy 
 

§ 7 Dowód ubezpieczenia 
1. Dostawca niniejszym oświadcza, ze posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy) umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę …… (zgodną ze zaproszeniem). 
2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie 
przedstawi dowód zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki na kolejny okres. 

3. W przypadku powzięcia przez Zamawiający wątpliwości co do prawdziwości zawarcia umowy ubezpieczenia, 
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Dostawcy przedłożenia dowodu ubezpieczenia, w tym 
potwierdzenia Zakładu Ubezpieczeń, że umowa ubezpieczeniowa została zawarta przez Dostawcę zgodnie 
ze złożoną kopią dowodu zawarcia ubezpieczenia. Dostawca złoży dowód w terminie 3 dni od dnia 
wezwania. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia zostanie przedłożony na każde żądanie Zamawiającego. 

 
§ 8 Kary umowne 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
1) zwłoki w realizacji dostawy w terminie określonym w § 2 ust 1 umowy w wysokości 0,3 % wartości netto 

dostawy za każdy dzień zwłoki, 
2) opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad w terminie określonym w § 2 ust 1 umowy  

w wysokości 0,3 % wartości netto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może 
przekroczyć 10 % wartości netto opóźnionej dostawy 

3) dostarczenia przedmiotu dostawy niezgodnie z zamówieniem w wysokości 2 % wartości netto 
zamówienia, z tym, ze kara nie może przekroczyć 10 % wartości netto dostawy, 

4) w razie niedostarczenia dostawy - w wysokości 10 % umownej wartości netto niedostarczonej części 
dostawy, 

5) za rozwiązanie/odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 
leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 20 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 2 umowy 
niezrealizowanej części dostawy. 



2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody. 

 
§ 9 Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany dotyczącej: 
1) nastąpiła zmian nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia – w zakresie określenia 

przedmiotu umowy; 
2) wprowadzenia zamienników o takich samych parametrach o ile nie będą droższe niż cena ofertowa – w 

zakresie określenia przedmiotu umowy; 
3) dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez Dostawcę; 
4) zmiany cen mogą także nastąpić w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie 

obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że cena netto pozostanie bez zmian. Aneks powinien zawierać uzasadnienie 
wraz z kalkulacją ceny; 

5) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku  
i zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, 
produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż określona w umowie chyba, że niemożność 
sprzedaży po tej samej cenie wynika z przyczyn niezależnych od Dostawcy, w szczególności, jeżeli ze 
względu na cenę producenta dostarczenie produktu po umówionej cenie groziłoby Dostawcy stratą 
 – w takiej sytuacji dopuszcza się możliwość zmiany ceny, 

6) zmiany Dostawcy, będącej wynikiem połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 
lub nabycia dotychczasowego Dostawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Dostawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to 
za sobą innych istotnych zmian umowy. 

3. Postanowienia ust. 2 nie oznaczają deklaracji zgody Zamawiający na dokonanie zmiany umowy  
w wymienionych przypadkach, względnie na podjecie rokowań idących w tym kierunku. Zgoda należy tu od 
swobodnej decyzji Zamawiający. W każdym przypadku Zamawiający może odmówić zmiany lub podjęcia 
rokowań bez podania przyczyny, lub nie składać żadnych oświadczeń w tym względzie z równorzędnym 
skutkiem jak brak zgody. 

 
§ 10 Termin obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od ………….r. do 31/12/2019 r. lub do dnia wyczerpania łącznej 
kwoty wskazanej w Umowie dla danego zadania - w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej. 
 

§ 11 Inne postanowienia 
1. Osobą uprawnioną do kontaktu ze Zamawiającym ze strony Dostawcy jest: …… 
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcą ze strony Zamawiającego jest: ….. 
3. W przypadku zmiany adresu siedziby Dostawca winien ten fakt zgłosić niezwłocznie Zamawiający, a jeżeli 

tego nie uczyni, to pisma doręczone pod dotychczasowy adres będą uważane za doręczone prawidłowo. 
4. Oświadczenia Zamawiający wymagające doręczenia Dostawcy na piśmie są skuteczne, jeżeli zostaną 

dokonane listem poleconym na adres siedziby Dostawcy lub wskazany przez niego adres do doręczeń. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 
6. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiający. 
7. Dostawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających 

z umowy, a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Zamawiający na podstawie niniejszej 
umowy bez jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.  
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8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Dostawcy i dwa 
egzemplarze dla Zamawiający. 

Wykaz załączników: 
1) Zestawienie asortymentowo- cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do zaproszenia, Zadanie 

(-a) nr …. 
2) Oferta Wykonawcy z dnia …….. 
3) zaproszenie z załącznikami. 

 
ZAMAWIAJĄCY     DOSTAWCA 

 

 
 

 


