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UMOWA CTM/…../2019 

  

W dniu ______2019 r. w Gdyni pomiędzy: 

Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdyni, 
ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, posiadającą numer NIP 584-020-36-01 oraz Regon 220535280, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000295769, o kapitale zakładowym 30 000 000,00 zł wpłaconym w całości, zwaną 
dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowaną przez: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

a 

__________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

reprezentowanym przez:  

__________________________________________________________________________________ 

 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa sprzętu ręcznego, akcesoriów, środków do 
sprzątania, utrzymania czystości i higieny osobistej, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy, na rzecz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.,  
do obiektów zlokalizowanych przy ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia oraz przy ul. Matejki 6,  
80-232 Gdańsk. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera formularz cenowy, stanowiący 
integralną część niniejszej umowy. Miejsce dla każdej poszczególnej dostawy ZAMAWIAJĄCY 
wskaże każdorazowo w składanym zamówieniu, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy 

2. Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami, stosownie do potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, przez 
okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 3 
ust. 1. 

3. WYKONAWCA zapewni ciągłą dostępność asortymentu wymienionego w formularzu cenowym 
(załącznik do umowy) przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, jest 
fabrycznie nowy, nie nosi znamion użytkowania, posiada zabezpieczenia zastosowane przez 
producenta, jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych. 

5. WYKONAWCA zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania przedmiotu umowy                          
oraz zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go ZAMAWIAJĄCEMU w należytym stanie. 
Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi WYKONAWCA. 

6. Przedmiot umowy musi posiadać wyłącznie oryginalne opakowania producenta, nienoszące 
znamion otwierania wraz z czytelną etykietą producenta w podanych w opisie produktów 
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gramaturach. Na opakowaniu winna znajdować się data ważności, w przypadku materiałów 
niebezpiecznych nie dopuszcza się etykiet zastępczych. 

7. W ramach niniejszej umowy i z zastosowaniem zasad w niej określonych, ZAMAWIAJĄCY 
zastrzega sobie prawo do zamówienia asortymentu z zakresu o jakim mowa w ust.1 lecz 
niewyszczególnionego w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 

8. W przypadku o jakim mowa w ust. 7, ZAMAWIAJACY przedstawi WYKONAWCY zapytanie o cenę 
asortymentu a WYKONAWCA w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zapytania przedstawi 
ZAMAWIAJĄCEMU ofertę zawierającą cenę (obejmującą cenę netto, podatek VAT oraz wszelkie 
koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia) tego asortymentu oraz jego daty ważności. Złożona 
oferta będzie wiążąca przez cały okres trwania niniejszej umowy i na jej podstawie ZAMAWIAJĄCY 
może dokonywać zamówień zaoferowanego w niej asortymentu w sposób określony w § 2 ust.1. 
Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że zamówienia o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym 
wykonywane będą na takich samych zasadach jak zamówienia asortymentu wyszczególnionego  
w zał. nr 1 do umowy i mają do nich zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej umowy.  

 

§ 2. Dostawy i odbiór 

1. Dostawy będą realizowane partiami na podstawie zamówień zgłaszanych WYKONWACY przez 
ZAMAWIAJĄCEGO pocztą elektroniczną. Na potrzeby dokonywania zgłoszeń ustala się 
następujące dane kontaktowe: 

E-mail ZAMAWIAJACEGO: infrastruktura@ctm.gdynia.pl 

E-mail WYKONAWCY: ______________________________________ 

Zmiana powyższych danych wymaga dla swojej skuteczności pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przedmiot umowy w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zamówienia od ZAMAWIAJĄCEGO – w przypadku zamówień 
zwykłych, lub w terminie 24 godzin – w przypadku zamówień oznaczonych jako PILNE. 

3. Dostawy powinny mieć miejsce w dni robocze, w godzinach pracy ZAMAWIAJĄCEGO (7:30 – 
13:30). Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

4. Miejscem dostaw jest siedziba ZAMAWIAJĄCEGO w Gdyni przy ul. Dickmana 62. 

5. WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić rozładunek dostarczonego towaru w miejscach 
wskazanych przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu dostawy, o którym mowa w ust.4, po jego 
dostarczeniu na koszt i ryzyko WYKONAWCY, w uzgodnionym uprzednio dniu roboczym. 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w razie stwierdzenia braków 
ilościowych lub jakościowych, do czasu ich usunięcia. 

7. Odbiór będzie potwierdzany pisemnie na fakturze z daną dostawę. 

8. Do prowadzenia uzgodnień i bezpośredniej współpracy merytorycznej w tym do składania, 
przyjmowania i odbioru zamówień, jak również do odstępowania od zamówień oraz składania 
zapytań o cenę określonych  w § 1 ust.8, ZAMAWIAJĄCY upoważnia panią Magdalenę Kaczmarek 
tel. (58) 776 4 811; e-mil: magdalena.kaczmarek@ctm.gdynia.pl 
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§ 3. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 
Umowy nie może być wyższe niż kwota: _________ zł brutto (słownie: ______________________). 

2. Ustalone ceny jednostkowe brutto przedmiotu umowy są niezmienne przez okres ważności Umowy 
i zawierają w sobie cenę netto, podatek VAT oraz wszystkie inne koszty towarzyszące wraz  
z należnymi podatkami. 

3. WYKONAWCY nie przysługują żadne roszczenia wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niedokonania 
zakupu pełnego asortymentu określonego w formularzu cenowym lub niewyczerpania kwoty 
określonej w ust. 1. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zmiany ceny jednostkowej z tytułu zamówienia mniejszej 
ilości dostaw. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ osobno za 
każde zrealizowane zamówienie, w wysokości uwzględniającej ilość oraz rodzaj dostarczonego 
asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy, ustalonej na podstawie cen jednostkowych 
określonych w ofercie WYKONAWCY, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w §1 ust. 8 
niniejszej umowy. Faktury powinny być doręczone ZAMAWIAJĄCEMU wraz z przedmiotem 
dostawy, którego dotyczą. 

6. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie, w terminie do 30 dni od doręczenia 
prawidłowo wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT. Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia 
dokonana będzie na podstawie faktury i dokumentów rozliczeniowych, potwierdzających dostawę 
oraz odbiór jakościowy i ilościowy dostarczonego przedmiot umowy, przedłożonych przez 
WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU. 

7. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymany przez ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli rachunek bankowy 
ZAMAWIAJĄCEGO zostanie obciążony poleceniem zapłaty kwoty należnej WYKONAWCY 
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

8. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia w całości lub części  
w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych w przedmiocie zamówienia, do 
czasu ich usunięcia i stwierdzenia tego faktu w potwierdzeniu dostawy. 

9. Zamówienia mogą być realizowane w częściach, z zastrzeżeniem iż wynagrodzenie staje się 
wymagalne wyłącznie po zrealizowaniu przez WYKONAWCĘ całości danego zamówienia i przy 
braku uzasadnionych zastrzeżeń co do ilości i jakości dostawy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.  

10. Strony ustalają, że ZAMAWIAJĄCY może potrącić z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia 
wszelkie wierzytelności pieniężne powstałe z tytułu niniejszej umowy w tym, w szczególności, kary 
umowne, przy czym potrącenie, o którym mowa nie ogranicza w żaden sposób praw 
ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia ustawowego. Potrącenie może być dokonywane bezpośrednio z 
faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ. 

11. WYKONAWCA zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT wyłącznie na następujące dane 
ZAMAWIAJĄCEGO: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.,  
ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia. 

12. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie   
WYKONAWCĘ i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń. 

13. W przypadku błędnie wystawionej faktury lub niezgodności zafakturowanych ilości towaru  
z rzeczywiście dostarczoną ilością, termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia faktury 
korygującej. 
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§  4. Kary umowne 

1. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU  
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym za szkody 
wyrządzone przez osoby, którym wykonanie umowy lub jej części powierzył lub przy pomocy, 
których umowę wykonywał. 

2. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ, będzie on zobowiązany do 
zapłaty na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO następujących kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z przyczyn leżących po stronie 
WYKONAWCY, WYKONAWCA będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 5 % 
wartości brutto umowy określonej w §3 ust. 1, pomniejszonej o wartość brutto dostaw 
zrealizowanych do momentu odstąpienia; karę umowną w wysokości ewentualnej różnicy 
kosztów (tj. różnicy pomiędzy kosztami, które poniósł w związku z zakupem u innego dostawcy, 
a kosztami które poniósłby gdyby WYKONAWCA należycie wykonał umowę). 

b) za niedotrzymanie terminu realizacji każdej pojedynczej dostawy WYKONAWCA zobowiązany 
będzie zapłacić karę umowną w wysokości  2 % wartości tej dostawy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki; 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających ZAMAWIAJĄCEGO do żądania kary 
umownej, ZAMAWIAJĄCY wystawi notę obciążeniową określającą wysokość kary oraz podstawę 
jej naliczenia. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania noty obciążeniowej. Jeżeli WYKONAWCA nie zapłaci kary w wyżej określonym terminie 
ZAMAWIAJĄCY uprawniony będzie do jej potrącenia z dowolnej należności przysługującej 
WYKONAWCY. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje 
prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od prawa dochodzenia 
kary umownej. 

§ 5. Gwarancja, rękojmia, data ważności 

1. Środki myjące, czyszczące oraz dezynfekujące muszą posiadać datę ważności nie krótszą niż  
12 miesięcy od daty dostawy, wytłoczoną lub wykonaną pismem komputerowym na opakowaniu. 
Termin gwarancji nie może być krótszy aniżeli określony w zdaniu poprzedzającym. 

2. W pozostałym zakresie warunki gwarancji określone są przepisami Kodeksu cywilnego.   

3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dostawy  
i zobowiązany będzie do naprawy wszelkich szkód powstałych z powodu dostarczenia środków 
czystości wadliwych, bądź złej jakości. 

4. ZAMAWIAJĄCY niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zachowuje uprawnienia do 
korzystania z przepisów o rękojmi. 

 

§ 6. Zmiany, rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Zmiany, uzupełnienia, odstąpienie i rozwiązanie umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej.  

2. Strony dopuszczają, za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, zmianę określonego producenta oraz 
marki i/lub modelu i/lub typu przedmiotu umowy, wskazanego w ofercie, w sytuacji zaprzestania 
jego produkcji, dystrybucji lub wycofania tych produktów z obrotu, o ile nie powoduje to wzrostu 
wartości zamówienia. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy. 
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3. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w następujących przypadkach: 

a) jeżeli zwłoka w realizacji pojedynczej dostawy przekroczy 10 dni, 

b) powtarzającego się (przynajmniej 3-krotnego) opóźnienia w realizacji dostaw, 

c) powtarzającego się (przynajmniej 2-krotnego) nienależytego wykonania umowy w postaci 
dostarczenia przedmiotu umowy niespełniającego wymagań jakościowych, 

d) nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez WYKONAWCĘ pomimo uprzedniego, 
przynajmniej 2-krotnego wezwania do usunięcia naruszeń lub wykonania ciążących na nim 
obowiązków. 

4. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od danego zamówienia w przypadku, gdy zwłoka 
w jego wykonaniu przekroczy 10 dni.  

5. W przypadku odstąpienia o którym mowa w ust. 4, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zakupić analogiczną 
ilość przedmiotu umowy z danego zamówienia u innego DOSTAWCY, a ewentualną różnicą 
kosztów (różnicą pomiędzy kosztami, które poniósł w związku z zakupem u innego DOSTAWCY,  
a kosztami które poniósłby gdyby WYKONAWCA należycie wykonał umowę) obciążyć 
WYKONAWCĘ. 

6. ZAMAWIAJĄCY może wykonać prawo odstąpienia w terminie do 21 dni od zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 4. 

7. Strony ustalają miesięczny okres wypowiedzenia niniejszej umowy. Oświadczenie  
o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

8. Umowa może być wypowiedziana wyłącznie w całości. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa, wraz z ofertą WYKONAWCY, przywołanymi w niej załącznikami i dokumentami, 
oraz warunkami realizacji określonymi w niniejszej umowie, stanowi ostateczną treść porozumienia 
pomiędzy Stronami. Strony nie mogą powoływać się na warunki ustalone ustnie. 

2. WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, dokonywać 
przelewu jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu 
wykonania umowy na osoby trzecie. 

3. Spory związane z niniejszą Umową, nierozstrzygnięte polubownie, rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednio stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
Załącznik – formularz cenowy Wykonawcy 
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PODPISY STRON 
 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 
 
 

....................................                  ................................. 


