
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości oraz artykułów chemii 

gospodarczej dla jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

znajdujących się w następujących lokalizacjach: 

       - ul. Waszyngtona 4/8,  

      - al. Armii Krajowej 36a, 

      - ul. Zbierskiego 6 

Wykaz środków czystości oraz chemii gospodarczej wraz z ilościami dla poszczególnych 

jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 1. Ilości wyszczególnione w załączniku nr 1  

są zapotrzebowaniem szacunkowym. W trakcie realizacji umowy ilości te będą dostosowane 

do faktycznych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeŜeniem, iŜ ilości określone w załączniku 

stanowią górną granicę zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równowaŜnych, posiadających właściwości 

czyszczące nie gorsze od wskazanych w załączniku nr 1. JeŜeli w ciągu 1 miesiąca od dnia  

realizacji dostawy okaŜe się, Ŝe dostarczone przez Wykonawcę produkty jako równowaŜne w 

rzeczywistości nie spełniają wymogu produktu równowaŜnego, tj. posiadają gorsze cechy w 

zakresie, jakości, skuteczności, wydajności, konsystencji, przeznaczenia, zastosowania, 

moŜliwości uzyskania poŜądanego efektu, od  produktu wskazanego przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany zareklamowanych produktów na inne, 

odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

Dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego obejmować będzie: transport, rozładunek oraz wniesienie do określonych 

pomieszczeń, wskazanych przez Administratora obiektu odbierającego dostawę. 

 Dostawa będzie uwaŜana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia 

przedmiotu zamówienia przejdzie na Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy 

zostanie dostarczony na uzgodnione miejsce i przyjęty przez Zamawiającego. 

 

Dostawa towarów objętych zamówieniem będzie realizowana partiami – zgodnie z 

aktualnymi potrzebami Zamawiającego, na zgłoszenie nie częściej niŜ raz na kwartał. 

Termin realizacji zamówienia: pierwsza partia towaru objęta niniejszym zamówieniem 

zostanie dostarczona Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty złoŜenia u Wykonawcy 

częściowego zamówienia. Zamówienie będzie przesyłane faksem lub mailem na podany 

przez Wykonawcę nr telefonu, faksu lub adres mailowy. 



Dokładny termin dostawy oraz ilości towaru w danej partii Wykonawca będzie zobowiązany 

uzgodnić z Zamawiającym z dwudniowym wyprzedzeniem. 

Odbiór przedmiotu zamówienia następować będzie w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych Zamawiającego wskazanych powyŜej, w dniach roboczych w godzinach: 

8.00.-14.00. 

 W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z udzielonym zamówieniem lub 

dotkniętego wadami fizycznymi (ilościowymi lub jakościowymi) lub prawnymi, 

Zamawiający nie przyjmie dostawy i pozostawi produkty do dyspozycji Wykonawcy, 

powiadamiając o stwierdzonych brakach lub wadach. Wykonawcy nie przysługują z tego 

tytułu Ŝadne roszczenia wobec Zamawiającego. JeŜeli wady ujawnią się po odbiorze 

artykułów przez Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić nieodpłatną wymianę lub 

usunięcie wad (usterek) dostarczanego asortymentu w terminie 2 dni od daty zgłoszenia.  

 Wykonawca przez cały czas trwania umowy będzie związany cenami zaoferowanymi  

w formularzu cenowym.  

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu  

cenowym stanowiącym załącznik nr 2. 

Ceny winne być wyraŜone w złotych polskich. W złotych polskich będą równieŜ prowadzone  

rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Wartość netto danej pozycji formularza cenowego naleŜy obliczyć w sposób następujący:  

cena jednostkowa netto x ilość sztuk/opakowań. 

Wartość brutto danej pozycji formularza cenowego naleŜy obliczyć w sposób następujący: 

cena jednostkowa netto x ilość sztuk/ opakowań + kwota podatku VAT. 

Ceny zawarte w ofercie i w formularzu cenowym muszą być określone oraz być cenami  
ostatecznymi, stałymi i nie będą podlegały waloryzacji.  Oferowane ceny powinny zawierać  
koszty dostawy zamówionych produktów oraz wszelkie inne koszty, jakie wykonawca  
poniesie w celu prawidłowej realizacji zamówienia 
Zapłata naleŜności za realizację zamówienia objętego zapytaniem będzie następowała na 
podstawie faktur częściowych (podział zgodnie z miejscem dostawy), wystawionych przez 
Wykonawcę po zrealizowaniu zamówienia.  
Wartość poszczególnych faktur zostanie wyliczona przy zastosowaniu cen jednostkowych 
wynikających z formularza cenowego (ilość asortymentu w ramach danej dostawy 
przemnoŜona przez cenę jednostkową). 
 
Termin płatności faktur: w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia. 
 

W przypadku wystawienia faktury VAT w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, 
faktura zostanie zwrócona i spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy, aŜ do czasu 
nadesłania faktury prawidłowo sporządzonej, a za ten okres Wykonawcy nie przysługuje 
prawo liczenia ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie. 



 

W razie wystąpienia opóźnienia w przekazaniu danej partii dostawy Wykonawca zobowiązuje 
się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości  0,2 % kwoty brutto odpowiednio 
do danej części zamówienia, za kaŜdy dzień opóźnienia. 
 

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, za opóźnienie w dostarczeniu towaru bez wad, 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2 % wartości części dostawy, której wady dotyczą, za 
kaŜdy dzień opóźnienia liczonego od dnia, w którym towar winien być dostarczony. 
 
 
 

 


