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WZÓR UMOWY  

Zawarta w dniu ...................... pomiędzy następującymi Stronami: 

Przedsiębiorstwem Techniczno – Handlowo  - Usługowym „INTERPROMEX” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. Paryska 11, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy - KRS 0000074721, NIP 625-001-03-56, REGON 003453009, wysokość kapitału 
zakładowego: 5.001.279,00 zł,  
reprezentowanym przez: 
1.  Oliwera Topolskiego - Prezesa Zarządu 
2.  Macieja Fazana  - Wiceprezesa Zarządu 
zwaną w treści umowy Zamawiającym, 
a 
.................................................................................................................................................... 
REGON: ....................................    NIP: ..................................... KRS: ................................... 
reprezentowanym przez : 

1. ................................................................................... 
zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości 
poniżej 30 000 € na zadanie p.n.: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny 
osobistej” rozstrzygniętego w dniu …………….. pomiędzy  stronami zawarta została umowa  
o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego  
tj. Będzin ul. Paryska 11, odzieży roboczej, obuwia oraz środków czystości. 

2. Dostawa obejmuje odzież roboczą, obuwie oraz środki czystości w ilościach oraz 
parametrach określonych w załączniku nr 1 do umowy - wykaz asortymentu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości odzieży roboczej, 
obuwia roboczego oraz środków czystości określonych w załączniku nr 1 (wykaz 
asortymentu) z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej 
przewidzieć, na które Zamawiający nie miał wpływu. W sytuacji takiej Wykonawca nie 
będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. 

4. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji części zamówienia w ciągu 
………. dni od momentu złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej przez 
osobę wskazaną przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji części zamówienia w ciągu 10 
dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na ubrania wskazane w pozycji 
2,14,16,18, 22 – OPZ. 

6. Wykonawca dostarczy atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do użytku materiałów i produktów będących przedmiotem zamówienia. 
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§ 2 

Dostawa realizowana będzie od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

§ 3 

1. Do rozliczenia pomiędzy stronami przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnych 
elementów asortymentu, zgodnie z zestawieniem w załączniku nr 1 stanowiącym 
integralną część niniejszej umowy.  

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych materiałów i produktów 
wymienionych w załączniku nr 1 do umowy przez cały okres trwania umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje dostępność wszystkich rozmiarów odzieży i obuwia (w tym 
również rozmiary nietypowe) oraz środków czystości. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały i produkty będą fabrycznie nowe  
i wolne od wad. 

5. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca 
zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w § 1 ust. 4 do: 

a. uzupełnienia braków ilościowych (w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia tych braków),  
b. wymiany towaru wadliwego jakościowo na towar wolny od wad – w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia tych wad. 
6. Zapłata za każdorazową dostawę, stosownie do ilości dostarczonej przez Wykonawcę 

odzieży roboczej i obuwia, następować będzie na podstawie wystawionej faktury. 
7. Należność wyszczególniona na fakturze powinna zostać przelana na konto Wykonawcy  

w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do 
Zamawiającego. 

8. Wartość zamówienia netto dostaw nie przekroczy łącznie wartości zaoferowanej przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie  tj. ……………….. zł netto, plus obowiązujący podatek 
VAT……% tj.………………..zł. Wartość zamówienie nie przekroczy kwoty brutto: ……... 
zł (słownie:…………….). 

 
§ 4 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady i uszkodzenia zmniejszające wartość lub 
użyteczność materiałów i produktów przez siebie dostarczonych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku, co najmniej dwukrotnej dostawy ubrań roboczych i butów 
niespełniających określonych w umowie norm lub niemających wskazanych w niej 
parametrów jakościowych (wady fizyczne), w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o przyczynach stanowiących podstawę rozwiązania umowy.  
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§ 5 

1. Strony zastrzegają następujące kary umowne: 
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300 zł. za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie odzieży roboczej i obuwia, stosownie do 
§ 1 ust. 4 oraz § 3 ust. 5. 

b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto  
w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 6 

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 (trzydziestu) dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego 
okresu wypowiedzenia, gdy: 

a. Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub 
zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonany  
w sposób nienależyty lub sprzeczny z umową, 

b. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy pomimo uprzedniego pisemnego 
wezwania go przez Zamawiającego, 

c. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy lub nie 
przestrzega warunków w niej zawartych. 

 
§ 7 

Strony zgodnie ustalają, że bez zgody Zamawiającego nie można przenieść na osoby trzecie 
praw do wierzytelności wynikających z tytułu zawarcia niniejszej umowy oraz zamówień 
udzielonych na podstawie niniejszej umowy. 

§ 8 

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności aneksu w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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§ 10 

Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 11 

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

 

Zamawiający :        Wykonawca : 

 

 


