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Wzór umowy 

 
 
 

UMOWA NR………………………………….. 
 

zawarta w dniu ...................................... roku w Gliwicach  

 

Stronami umowy są: 

 

Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-
10-06-640, reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie 
upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym nr 35/14 z późn. zm.  z dnia 
1 kwietnia 2014 r. wspólnie działają: 

 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

zwane w treści umowy Kupującym, 

 

i  

 

………………………………… z siedzibą …………………………, wpisanym …………………………, NIP: 
………….……………, reprezentowanym przez ……………………………………..…  

zwanym w treści umowy Sprzedawcą.  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz.  1843 z późn. zm.) została 
zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§1 

Przedmiot i zakres umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 24 miesięcy” na zasadach 
określonych w niniejszej umowie.  

2. Umowę zawiera się na czas określony od dnia …….. do dnia ….…. lub do 
wyczerpania łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1/ § 4* ust. 2 przed 
upływem wyżej wymienionego terminu. 
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3. Sprzedawca oferuje Kupującemu dostawę artykułów higienicznych po cenach 
jednostkowych brutto określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej umowy. 

4. Sprzedawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie 
zamówień częściowych przekazywanych mailem na adres wskazany w  § 3 ust. 3. 

5. Sprzedawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia częściowego w terminie 
……. dni roboczych od dnia jego otrzymania w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w 
Gliwicach. Przez dzień roboczy rozumie się dzień wykonywania pracy przez 
Kupującego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Kupującego. 

6. Artykuły higieniczne dostarczane będą przez Sprzedawcę do siedziby Kupującego 
wraz z ich wniesieniem do budynku w miejsce wskazane przez osobę wymienioną w § 
3 ust. 1.  

7. Dostarczone artykuły higieniczne muszą: 

a) posiadać oryginalne opakowania producenta, 

b) być opatrzone w etykiety identyfikujące produkt oraz datę ważności (dla produktów 
wymienionych w poz. 1, 2, 3, 8, 9 formularza cenowego o treści załącznika nr 1 do 
niniejszej umowy - muszą posiadać minimalny okres przydatności do użytku 
wynoszący 3 miesiące od daty dostarczenia do siedziby Kupującego). 

8. Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Kupującego, o której mowa w § 3 
ust. 1, każdorazowo odbiera przedmiot zamówienia częściowego. W przypadku, gdy 
Kupujący stwierdzi, że dostarczony towar posiada wady, zgłasza Sprzedawcy 
reklamację (e-mailem). Sprzedawca zobowiązany będzie w terminie wskazanym w 
ust. 9 dostarczyć towar wolny od wad. Kupujący przez towar wolny od wad rozumie 
towar posiadający jednocześnie wszystkie parametry techniczne opisane w formularzu 
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Dostarczenie choćby 
jednego produktu z danej grupy rodzajowej produktów, który nie spełnia choćby 
jednego parametru technicznego opisanego w złączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
rozumiane będzie jako dostarczenie towaru wadliwego. Kupujący na podstawie jednej 
próbki z danej grupy produktów stwierdza, czy dostarczony towar posiada wszystkie 
parametry techniczne opisane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi, że badana próbka posiada 
wady, Kupujący uznaje, że wszystkie produkty z danej grupy produktów posiadają 
takie same parametry jak badana próbka. 

9. W przypadku stwierdzenia wad polegających na niezgodności dostarczonego towaru 
z zamówieniem częściowym pod względem posiadanych parametrów technicznych, 
Sprzedawca ma obowiązek dokonać odbioru towaru wadliwego i dostarczenia towaru 
wolnego od wad w terminie 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Kupującego) od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym 
mowa w ust. 8. Jeżeli towar zgłoszony jako wadliwy zostanie przez Kupującego 
wprowadzony do użycia (dotyczy poz. 4, 5, 6, 7, 10, 11 formularza cenowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy), wymianie podlega wyłącznie towar 
w ilości, w jakiej nie został wprowadzony do użycia. W przypadku niedotrzymania 
przez Sprzedawcę terminu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, Kupujący nalicza 
karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 5. 

10. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi, że zamówienie częściowe, o którym mowa w 
ust. 5 nie zostało zrealizowane w ogóle lub zamówienie nie jest kompletne pod 
względem ilości, zgłasza Sprzedawcy reklamację e-mailem. Sprzedawca zobowiązany 
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będzie do niezwłocznego dostarczenia brakującego towaru. Kupujący przez 
zamówienie kompletne rozumie dostarczenie każdego towaru wskazanego w 
zamówieniu częściowym zgodnego pod względem ilości. Niedostarczenie choćby 1 
sztuki towaru rozumiane będzie, jako dostarczenie zamówienia niekompletnego. 
W takiej sytuacji Kupujący nalicza karę umowną, o której mowa odpowiednio w § 6 
ust. 3 lub 4.  

11. W dniu dostawy, osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Kupującego, o której 
mowa w § 3 ust. 1, odbiera przedmiot zamówienia częściowego dokonując weryfikacji 
dostawy pod względem rodzaju i ilości. Kupujący w momencie odbioru zamówienia 
częściowego nie dokonuje weryfikacji towaru pod względem posiadania parametrów 
technicznych opisanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

12. Artykuły higieniczne wymienione w poz. 1, 2, 3, 8, 9 załącznika nr 1 do niniejszej 
umowy muszą w dniu dostawy posiadać minimalny okres przydatności do użytku 
wynoszący 3 miesiące. 

 

§ 2 
 

Termin realizacji umowy 
 
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, jednak nie 
wcześniej niż od 12.02.2021 r. 
 

 
  

§ 3  
 

Osoby nadzorujące realizację umowy 
 

1. Osobą nadzorującą realizację umowy ze strony Kupującego jest Pan/Pani …………….., 
tel. ……….., e-mail: ……………… (w razie nieobecności pracownik pełniący zastępstwo). 

2. Osobą nadzorującą realizację umowy ze strony Sprzedawcy jest Pan/Pani ……………., 
tel. ……….., e-mail: ……………… 

3. Do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy Sprzedawca wskazuje adres 
e-mail: …………. Kupujący uznaje korespondencję (w tym m.in. zlecenia częściowe, 
reklamacje) wysłaną na wskazany adres e-mail jako skutecznie doręczoną w dniu 
wysłania. 

 

 
§ 4 

 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto: 
……………….… zł, powiększoną o podatek VAT w wysokości  …………………... zł, co daje 
kwotę brutto w wysokości ………………. zł (słownie: …………………… zł). 

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku 
VAT, z zastrzeżeniem ust. 10.  
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3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Sprzedawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany 
wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony umowy. 

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa 
w ust. 3, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy 
dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację umowy oraz oświadczenie o 
braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o 
wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto 
umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów 
realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu 
zamówienia publicznego. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

6. Sprzedawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do 
realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na 
wniosek Kupującego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa 
w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę, jeżeli w terminie 14 dni 
od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 
zastrzeżeń. 

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, 
o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez 
Sprzedawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało 
omyłki i błędy rachunkowe. 

9. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie 
dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat  do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt 
wykonania zamówienia przez Sprzedawcę.  

10. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 2, 
a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu. 
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W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa 
w ust. 2 i 3 Sprzedawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania 
faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości 
różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników 
wynagrodzenia Sprzedawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego 
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Sprzedawca wystawi 
fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie 
obniżając wynagrodzenie brutto. 

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 
w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie 
zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

12. W przypadku wprowadzenia Kupującego w błąd co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 
wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 
Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Kupującego na rzecz 
Sprzedawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu 
podlegają zwrotowi na rzecz Kupującego, w terminie 14 dni od daty wezwania 
Sprzedawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie 
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub 
wysokość zobowiązania Sprzedawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za 
wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

14. Za realizację przedmiotu umowy, na warunkach określonych w §1 niniejszej umowy, 
Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone dla każdego zrealizowanego 
zamówienia częściowego odrębnie w wysokości określonej na podstawie formularza 
cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

15. Sprzedawcy nie przysługuje wynagrodzenie za towar niedostarczony lub dostarczony 
niezgodnie z zamówieniem oraz za towar, w którym osoba nadzorująca realizację 
niniejszej umowy ze strony Kupującego stwierdziła wady. 

16. Wynagrodzenie Sprzedawcy płatne będzie przelewem w częściach odrębnie za każde 
zrealizowane zamówienie częściowe na rachunek Sprzedawcy w banku …………… nr 
konta …………… w terminie do 30 dni od daty realizacji kompletnego zamówienia 
częściowego wolnego od wad i dostarczenia faktury VAT do siedziby Kupującego albo 
dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

17. ** Sprzedawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem 
firmowym/osobistym.¹ 

18. *** Kupujący może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności.  

19.  *** W przypadku realizacji przez Kupującego płatności, o której mowa w ust. 18 
Kupujący przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na 
rachunek bankowy Sprzedawcy w banku ……………. nr …………… w terminie do 30 dni od 
daty dostarczenia faktury do siedziby Kupującego albo dostarczenia faktury za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
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budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zaś wartość podatku 
VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Sprzedawcy. 

20. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

21. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 631-10-06-640. 

22. Dokumenty księgowe powinny być wystawione na następujące dane:  Gliwice – 
miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,  NIP 631-10-06-
640. 

23. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym 
w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony 
w umowie. 

24. Kupujący nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

25. **** Kupujący przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w ust. 16 w terminie i w 
sposób, o którym mowa w ust. 16. 

26. Kupujący zastrzega sobie możliwość kontroli działalności drugiej strony w zakresie 
objętym umową. 

 
 
 

§4*  
 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość 
należną Wykonawcy, ustala się na kwotę: ……………….… zł (słownie: ………                            
…………… zł). 

2. Całkowita wartość umowy wynosi: .......    ......... zł (słownie: …………                     
……………. zł) w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający w kwocie ……                         ………….. zł. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o 
pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Sprzedawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT 
mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze stron  
w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może 
wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy z 
powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 za wyjątkiem zmian wynikających ze 
zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych 
w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz 
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osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez 
podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

6. Sprzedawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do 
realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na 
wniosek Kupującego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

7. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku  
z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za 
zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej 
żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, 
jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na 
koszt wykonania zamówienia przez Sprzedawcę, zostaną przedstawione nierzetelne 
dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

9. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 
okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie 
przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie 
wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania 
zamówienia przez Sprzedawcę.  

10.    Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy wymaga formy aneksu. W 
przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy 
na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 Sprzedający do dnia podpisania 
aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokości. 
Faktury korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z 
zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Sprzedający wystawi po 
podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość umowy. 

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy będzie skutkowało 
koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie 
finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez 
właściwy organ. 

12. W przypadku wprowadzenia Kupującego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 
wynagrodzenie i konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych 
danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało 
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ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie 
tego aneksu przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy ponad kwotę wynagrodzenia 
obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Kupującego, 
w terminie 14 dni od daty wezwania Sprzedawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie 
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub 
wysokość zobowiązania Sprzedawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za 
wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której 
mowa w ust. 2. 

14. Za realizację przedmiotu umowy, na warunkach określonych w §1 niniejszej umowy, 
Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone dla każdego zrealizowanego 
zamówienia częściowego odrębnie w wysokości określonej na podstawie formularza 
cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

15. Sprzedawcy nie przysługuje wynagrodzenie za towar niedostarczony lub dostarczony 
niezgodnie z zamówieniem oraz za towar, w którym osoba nadzorująca realizację 
niniejszej umowy ze strony Kupującego stwierdziła wady. 

16. Wynagrodzenie Sprzedawcy płatne będzie w częściach odrębnie za każde 
zrealizowane zamówienie częściowe w terminie do 30 dni od daty realizacji 
kompletnego zamówienia częściowego wolnego od wad i dostarczenia faktury do 
siedziby Kupującego. 

17. Płatność faktury będzie dokonana przelewem z rachunku bankowego na rachunek 
Sprzedawcy w banku ………                        …….. nr konta …………                                  
………… w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Kupującego. 

18. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 631-10-06-640. 

19. Dokumenty księgowe powinny być wystawione na następujące dane: Gliwice – 
miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice,  NIP 631-10-06-
640. 

20. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym 
w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony 
w umowie. 

21. Kupujący nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

22. Kupujący zastrzega sobie możliwość kontroli działalności drugiej strony w zakresie 
objętym umową. 

 
 
 

§ 5 
 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Sprzedawca 
nie przystąpił do realizacji niniejszej umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała 
realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

2. W obydwu wskazanych w ust. 1 przypadkach, odpowiednio Sprzedawca lub Kupujący 
jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań 
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umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia 
od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu strona 
nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego 
w wezwaniu.  

3. Kupującemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 

4. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia 
postępowania  likwidacyjnego Sprzedawcy w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tym fakcie przez Kupującego. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

 

 
§ 6 

 
Kary umowne 

 
 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, 
strony ustalają w formie kar umownych.  

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 5 ust. 1 stronie odstępującej 
przysługuje kara umowna w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
00/100). 

3. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia częściowego w ogóle w 
terminie wskazanym w § 1 ust. 5, zapłaci Kupującemu karę umową w wysokości 
50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
dostarczeniu towaru. 

4. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarczy niekompletne zamówienie częściowe, zapłaci 
Kupującemu karę umowną z tytułu przekroczenia terminu wskazanego w § 1 ust. 5 za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, odpowiednio w wysokości:  

a) 5,00 zł brutto (słownie: pięć złotych 00/100), gdy łączna wartość towaru 
niedostarczonego wynosi od 0,00 zł brutto do 50,00 zł brutto, 

b) 15,00 zł brutto (słownie: piętnaście złotych 00/100), gdy łączna wartość towaru 
niedostarczonego wynosi od 50,01 zł brutto do 300,00 zł brutto, 

c) 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych 00/100), gdy łączna wartość towaru 
niedostarczonego jest wyższa niż 300,00 zł brutto. 

5. W przypadku, gdy Kupujący dokona zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w § 
1 ust. 8, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną z tytułu przekroczenia 
terminu wskazanego w § 1 ust. 9 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, odpowiednio w 
wysokości: 

a) 5,00 zł brutto (słownie: pięć złotych 00/100), gdy łączna wartość towaru 
podlegającego reklamacji wynosi od 0,00 zł brutto do 50,00 zł brutto, 



ZA.271.95.2020   OR.2601.124.2020 
 Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach  

_________________________________________________________________________________________ 
 

10 
02.12.2020 11:18:00 

b) 15,00 zł brutto (słownie: piętnaście złotych 00/100), gdy łączna wartość towaru 
podlegającego reklamacji wynosi od 50,01 zł brutto do 300,00 zł brutto, 

c) 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych 00/100), gdy łączna wartość towaru 
podlegającego reklamacji jest wyższa niż 300,00 zł brutto.  

6. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Kupującemu kar umownych z 
faktury wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy.  

7. W przypadku, gdy zaoferowane produkty będą powodować awarie urządzeń, 
Kupujący będzie obciążał Sprzedającego kosztami naprawy lub wymiany tych 
urządzeń. 

8. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 2-5 strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy kary określone w ust. 
2-5 nie pokrywają ich szkód. 

9. Sprzedawcy nie przysługuje prawo do kar ani odszkodowania w przypadku 
odstąpienia Kupującego od umowy na podstawie § 5 ust. 3. 

10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania 
osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określone 
czynności związane z wykonaniem zamówienia. 

11. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 3-5, za realizację danego 
zamówienia częściowego nie przekroczy 50% wynagrodzenia brutto przysługującego 
Sprzedawcy za to zamówienie. 

11* Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 3-5, za realizację danego 
zamówienia częściowego nie przekroczy 50% wartości należnej Sprzedawcy 
za to zamówienie powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Kupujący. 

 

 

 
§ 7 

 
Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Zmiany personalne na stanowiskach przedstawicieli stron, o których mowa w § 3  ust. 
1-2 nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia stron.  

3. Kupujący dopuszcza zmianę umowy w przedmiocie zamówienia i zaoferowania innych 
produktów niż wycenione przez Sprzedawcę w formularzu cenowym, który stanowi 
załącznik  
nr 1 do niniejszej umowy w przypadku, gdy produkty wymienione w tym załączniku 
zostaną wycofane z produkcji, będą czasowo niedostępne na rynku lub zostaną 
zastąpione przez inne produkty, pod warunkiem, że będą spełniały parametry opisane 
w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
Dopuszczalna jest również zmiana cen jednostkowych w zakresie nowo oferowanych 
produktów, jednak ceny nie mogą być wyższe niż ceny przedstawione w dniu 
składania oferty. Sprzedawca przed dokonaniem dostawy zobowiązany będzie 
uzyskać na piśmie lub mailem akceptację Kupującego na zmianę w przedmiocie 
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umowy i zaoferowanie innych produktów, wykazując, że nowo zaoferowane produkty 
posiadają wszystkie parametry opisane w formularzu cenowym, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Dostarczenie produktów innych niż wymienione 
w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy bez 
uprzedniej zgody Kupującego będzie traktowane jako dostarczenie towaru wadliwego. 

4. Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 
zmiany  stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Sprzedającego. 

4* Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku 
zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie  
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Sprzedającego oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą 
wartość umowy. 

 

 

§ 8 
 

Postanowienia końcowe 
 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

4. Integralną część umowy stanowi: 

a) załącznik nr 1 – formularz cenowy. 

b) załącznik nr 2 – informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych 
przez Urząd Miejski w Gliwicach. 
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Kupujący: 
 
 
 
 

Sprzedawca: 

  

 
 
 
 
 
 
* dotyczy umów, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 
- Kupujący 
** Dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT, 
*** Dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na 
rachunek firmowy Wykonawcy - Sprzedającego 
**** Dotyczy umów, w których zaplata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na 
rachunek osobisty Wykonawcy - Sprzedającego 
 
¹ zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowania umowy do podpisania z danym 
Wykonawcą-Sprzedającym 
 
 


