
Załącznik nr 2 

do sprawy DPS.III.3710.1.4.2016 

 

Umowa Nr …/2016 

/projekt/ 

zawarta w dniu …………………. r. w Borówku pomiędzy Domem Pomocy Społecznej „Borówek” 

im. Krystyny Bochenek, adres: Borówek 56, 99-423 Bielawy, NIP: 834-12-93-639, REGON: 

000310433, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działa: 

1. Władysław Grzywacz – dyrektor, 

2. Ewa Jęczkowska – główny księgowy, 

a 

…………………………………….(nazwa, siedziba, adres), wpisanym do KRS (lub odpowiednio 

do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ………………. przez ……………… Regon: 

…………………, NIP: ……………….., zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu 

i na rzecz której działa: 

 

1. ……………………………………………, 

2. ……………………………………………. 

§ 1 

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego uwzględniającego art. 

4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 

ze zm.) oraz w wyniku zastosowania Regulaminu zamówień publicznych, obowiązującego poprzez 

Zarządzenie Nr 3/14 Dyrektora DPS „Borówek” z dnia 26 maja 2014 r. – tryb przetargowy 

na dostawy „pieluchomajtek i majtek chłonnych refundowanych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia”. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy są dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych dla dorosłych, 

refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, określonych co do ilości i ceny w załączniku 

Nr 1 tej umowy, będącym ofertą Wykonawcy z dnia …………………. 2016 r. 

2. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi: …………….………… zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………..… zł). 

 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta do dnia …………….……..r. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość asortymentu przedmiotu umowy zapisana w załączniku 

Nr 1 jest szacunkowa i może ulec zmianie z uwagi na ilość wystawionych zleceń. 

2. Zmiana ilości przedmiotu umowy, o której mowa w ust.2, nie będzie stanowić podstawy 

do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części asortymentów 

przedmiotu zamówienia, ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu. 

 



§ 5 

1. Jednostkowe ceny asortymentu będącego przedmiotem umowy są zawarte w załączniku Nr 1 

do tej umowy. 

2. Do jednostkowych cen netto Wykonawca będzie doliczał podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

3  Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ……………………….. zł 

(słownie:………………………………………………………………………..............……. zł). 

4 Wykonawca gwarantuje niezmienność jednostkowych cen netto, w zakresie całości przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową, z wyjątkiem zmiany cen w dół. 

§ 6 

1. Dostawy będą organizowane przez Wykonawcę na jego koszt. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczyć i przekazać przedmiot umowy pracownikowi 

wskazanemu przez Zamawiającego. 

§ 7 

1. Płatność należności z tytułu dostawy przedmiotu umowy będzie dokonana na podstawie faktury 

VAT, po podpisaniu przez strony dokumentów potwierdzających zrealizowanie dostawy, 

w terminie 21 dni od daty dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu. 

2. Płatność należności będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT. 

3. Faktury za dostarczony przedmiot umowy będą wystawiane przy każdej dostawie, na podstawie 

zrealizowanych zleceń złożonych przez Zamawiającego. 

4. Faktury będą wystawiane indywidualnie (imiennie) w dwóch egzemplarzach dla 

Zamawiającego, w szczególności powinny zawierać: 

1) w określeniu nabywcy: nazwę i adres siedziby Zamawiającego oraz imię i nazwisko 

mieszkańca, dla którego zostało wystawione zlecenie; 

2) rozliczenie dla opieki społecznej: 

- wartość zapłaty mieszkańca, 

- wartość zapłaty powyżej limitów cen, 

- wartość zapłaty do limitów cen. 

§ 8 

1. Reklamacje ilościowe lub jakościowe będą zgłaszane w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w czasie odbioru lub użytkowania przedmiotu zamówienia. 

2. W razie stwierdzenia ukrytych wad w dostarczonym przedmiocie umowy lub stwierdzenia 

niezgodności dostawy z ofertą Wykonawcy, a także w razie ich uszkodzenia w czasie transportu 

Zamawiający niezwłocznie wyśle Wykonawcy zawiadomienie wraz z protokołem 

stwierdzającym wykryte wady. 

3. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni, w tym wymienić 

reklamowany asortyment dostawy na wolny od wad. 

§ 9 

1.  Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

1)  w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, przy czym 

w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia 

wykonania umowy; 



2)  w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy 

dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy; 

3)  w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii przedmiotu umowy (bez uwzględnienia 

podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie 

określonym w § 8 ust. 3 umowy. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, o której 

mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie 

obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy. 

4.  Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 

§ 10 

1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy oraz w przypadku gdy  

w trakcie trwania umowy Wykonawca ogłosi upadłość, wszczęte zostanie w stosunku do 

Wykonawcy postępowanie likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odstąpienia od umowy. 

2.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłączenie 

wynagrodzenia za wykonaną część umowy. 

3.  Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod 

rygorem nieważności 

§ 11 

Prawa i obowiązki wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że 

powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem 

Zamawiającego, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku. 

§ 12 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu do umowy. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

§ 16 

Załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy jest oferta cenowa Wykonawcy z dnia ………………….. r. 

 

WYKONAWCA :                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY : 


