
                            Projekt umowy 
na dostawę środków czystości     
 dla WIORiN w Bydgoszczy 

 

U M O W A 

zawarta w dniu  ………………. pomiędzy 

 

Wojewódzkim Inspektoratem  Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy,  ul. Cieplicka 7,               

85-377 Bydgoszcz, NIP 967-11-36-257, Regon 093034877, zwanym w treści umowy Kupującym, 

którego reprezentuje: 

……………………………………………….. 

a:  firmą ………………………………………………………. zwaną  dalej Sprzedawcą, którego reprezentuje:  

…………………………………………………. 
 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.  – Prawo zamówień publicznych                                       

( Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 ze zm.) Zamawiający i Wykonawca, określani dalej również indywidualnie 

„Stroną” lub łącznie „Stronami”, zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest zobowiązanie się przez Sprzedawcę do dokonania w terminie do dnia             

20 kwietnia 2023  r. jednorazowej dostawy środków czystości wg wyszczególnienia asortymentu                         

w tabeli i zgodnie z Państwa ofertą cenową z dnia …………………………………..r. 

 

L.p. Nazwa asortymentu 

 

Ilość 

1.  Ręczniki papierowe 2 warstwowe, 100 % celulozy, dł. min 10 m (rolki) 400 

2.  Worki na śmieci czarne, mocne 120 l. ( 1 rolka min. 10 szt.)  (rolki) 20 

3.  Worki na śmieci czarne, mocne 60 l. ( 1 rolka min. 10 szt.)  (rolki) 50 

4.  Worki na śmieci czarne, mocne 35 l. ( 1 rolka min. 10 szt.)  (rolki) 50 

5.  Płyn do mycia okien  z pompką poj. min. 500 ml (szt.) 20 

6.  Płyn/żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet poj. min.  750 ml (szt.) 20 

7.  Mleczko do czyszczenia białych nawierzchni poj. min. 750 ml (szt.) 10 

8.  Płyn do mycia kafli w sprayu poj. min. 750 ml (szt.) 10 

9.  Płyn uniwersalny do czyszczenia  podłóg poj. min 1000 ml (szt.) 50 

10.  Płyn do naczyń poj. min 1000 ml (szt.) 20 

11.  Mydło w płynie poj. min 1000 ml ( szt.)    40 

12.  Żel na  kamień i rdzę poj. ok . 500 ml (szt.) 10 

13.  Ścierki do naczyń (op. po 10 szt.) szt. 20 

14.  Ścierki z mikrofibry (szt.) 40 

15.  Odkamieniacz do czajnika (szt.) 20 

16.  Gąbki do mycia naczyń (op. po 10 szt.) (op.) 20 

17.  Mop końcówka 20 

 



§ 2 

1. Wartość zamówienia ustala się na kwotę brutto ………………………..  zł (słownie: ………………………….. ).  

2. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto bankowe Sprzedawcy  po zrealizowaniu 

zamówienia i przedłożeniu faktury VAT w terminie do 30 dni.  

 

§ 3 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w WIORiN w  Bydgoszczy przy ul. Cieplickiej 7 na podstawie 

protokołu podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego i  Sprzedawcy. 

2.  Koszt dostawy w.w. przedmiotu zamówienia ponosi Sprzedawca. 

 

§ 4 

1. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Kupujący zawiadomi Sprzedawcę 

protokołem stwierdzającym wady i braki ilościowe w ciągu 14 dni od daty wykonania zamówienia. 

2.  Sprzedawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego towaru oraz pokrycia 

kosztów transportu z tym związanych. 

 

§  5 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, określonego w niniejszej umowie, Sprzedający 

zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,02 % od wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

3. Możliwe jest dochodzenie odszkodowania z tytułu szkód przewyższających kary umowne na 

zasadach ogólnych.  

 

§ 6 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

właściwego dla Kupującego. 

 

§  8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Sprzedawcy, dwa dla 

Kupującego. 

 
 

KUPUJĄCY                                      SPRZEDAWCA 
 
 
 


