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U M O W A 
 

zawarta w Poznaniu w dniu ………………….. 2021 r. pomiędzy 
 

Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE) w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu  
przy ul. Gronowa 22, kod pocztowy 61-655, REGON: 631286835; NIP: 778–13–56–875, 
reprezentowaną przez: 
Panią Marcjannę Klessę – Dyrektora OKE,  
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 
  
a ………………………..………. z siedzibą:  ……………………….. REGON:   ………………         
NIP:  ……………………….         
reprezentowanym przez: ………………………………….. 
zwanego dalej „WYKONAWCĄ”. 
 

 
Strony zawierając niniejszą umowę zgodnie postanawiają: 

§ 1. 

Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy płynów 
do higienicznej dezynfekcji rąk i rękawiczek jednorazowych wyszczególnionych w Załączniku 
nr 1 (4 pozycje) do niniejszej umowy, do odbiorców wskazanych w Załączniku nr 2 
do niniejszej umowy, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapytaniu ofertowym 
Zamawiającego – pismo OKEP–WOA–261/5/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. oraz ofertą 
Wykonawcy złoŜoną w dniu ……...... 2021 r. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w całości w terminie  
29 kwietnia 2021 r. 

2. Zamawiający, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania 
zamówienia określonego w ust. 1 powyŜej, ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy 
bez konieczności wystosowania wezwania do jej wykonania. 

§ 3. 

1. Przedmiot umowy uwaŜa się za dostarczony, jeŜeli kaŜdy z odbiorców wskazanych   
w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, dokona odbioru przedmiotu umowy w swojej 
siedzibie, za pokwitowaniem. 

2. Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot umowy do siedzib odbiorców 
wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a takŜe zapewni jego rozładunek  
i wniesienie. 

§ 4. 

1. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, Zamawiający zgłosi niezwłocznie 
reklamację w formie pisemnej lub telefonicznie pod nr ………………., a Wykonawca 
zobowiązuje się wymienić w terminie 3 dni reklamowany artykuł na nowy – wolny od wad. 

2. Prawo reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyŜej, przysługuje takŜe Zamawiającemu                    
w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy o jakości odbiegającej  
od przyjętych standardów albo niezgodny z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 5. 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, w całości albo w części, w umówionym 
terminie, Zamawiający ma prawo obciąŜyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% 
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wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy za kaŜdy dzień opóźnienia 
w realizacji przedmiotu umowy.  

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy na podstawie 
postanowień jej § 2 ust.2, Zamawiający ma prawo obciąŜyć Wykonawcę karą umowną 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Łączna wysokość naliczanych kar umownych nie moŜe być wyŜsza niŜ 30% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku gdy wysokość naleŜnych kar umownych, o których mowa w ust.1. lub 2. 
powyŜej jest niŜsza niŜ wartość szkody, którą w wyniku nienaleŜytego wykonania niniejszej 
umowy, bądź jej niewykonania poniósł Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W szczególności Zamawiający ma 
prawo, po odstąpieniu od niniejszej umowy na podstawie postanowień jej § 2 ust.2., 
dokonać zakupu interwencyjnego u osoby trzeciej, a ewentualną róŜnicą w cenie i kosztami 
dostawy obciąŜyć Wykonawcę. 

5. Prawo do obciąŜenia Wykonawcy karami umownymi uwaŜa się za bezsporne, jeŜeli 
do godziny 14:00 dnia 29 kwietnia 2021 r. do siedzib wszystkich odbiorców wskazanych   
w Załączniku nr 2  do niniejszej umowy nie zostanie dostarczony  kompletny przedmiot 
umowy. 

6. Zamawiający naliczy łączną wysokość ewentualnych kar umownych i dokona  
ich potrącenia z zapłaty naleŜnej Wykonawcy. 

§ 6. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości   
……………….. netto (słownie zł: …………………..……) powiększone o podatek  
od towarów i usług (VAT) to jest ………………….. zł (słownie zł: …………………………….). 
Łącznie za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma kwotę nie wyŜszą  
niŜ ............................. zł brutto (słownie zł:  ………………………………………..). 

2. Ustalona wysokość wynagrodzenia pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy konieczne  
do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Z wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. powyŜej podlega potrąceniu ewentualna 
kara umowna, o której mowa w § 5 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zamawiający dokona zapłaty 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze pod warunkiem, Ŝe 
jest to rachunek bankowy umieszczony na białej liście podatników. Za dzień zapłaty 
uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

§ 7. 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upowaŜnioną do kontaktów z Wykonawcą  
jest ………………………………. – tel. …………………. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upowaŜnioną do kontaktów z Zamawiającym  
jest …………………………….… – tel.  ………………… 

§ 8. 

Umowa niniejsza wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

§ 9. 

Uzupełnienia i zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  
jej  niewaŜności.   

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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§ 11. 

1. Kwestie sporne, mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony rozwiąŜą 
polubownie. 

2. Ewentualne spory sądowe strony oddadzą do rozstrzygnięcia sądom powszechnym 
właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12. 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla kaŜdej ze stron. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są jej Załączniki. 
 

 
 
 
 
Zamawiający:      Wykonawca: 

        
 


