
/PROJEKT UMOWY - zał. Nr 4/ 

 

UMOWA  nr   ….  / D / 2020 
zawarta  w dniu ………………….. 2020 roku  w Dębicy 

 

pomiędzy: 

Powiat  Dębicki, ul. Parkowa 28,  39-200 Dębica, NIP 872-21-28-819 

reprezentowany przez: 

Beata Nosal  - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy,           

ul.23 Sierpnia 3, na podstawie pełnomocnictwa Starosty Powiatu Dębickiego Nr 71/ 2016 

z dnia 10 listopada 2016 r.  

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP …………………………. REGON ……………………………. KRS ………………………….. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

 

Wykonawca wyłoniony został bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa środków dezynfekcyjnych -  w  2020 roku 

(Oferta stanowi Załącznik Nr 1) na podstawie składanych przez Zamawiającego 

(magazynier DPS) sukcesywnie według potrzeb – do Magazynu Zamawiającego – Dom 

Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy. Wykonawca zobowiązany jest do 

rozładunku i wniesienia towaru do magazynu w miejsce wskazane przez magazyniera. 

2. Dostawy przedmiotu umowy następować będą w terminie – 2 dni od daty złożonego 

telefonicznie, faksem lub pisemnie zamówienia w godz. od 730 do 1330 .  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania mniejszych lub większych ilości do 

20%  niż podane w ofercie, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu wnosić żadnych 

roszczeń. 

4. Wykonawca posiada odpowiednie i aktualne atesty na oferowany przedmiot zamówienia, 

które to dokumenty będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego. 

5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację składanych zamówień jest:     

Pan …………………………………………………… tel …………………………………… 

6.  Ze strony Zamawiającego poprawną realizację umowy nadzoruje: Pan Marek Zbaraza – 

Magazynier DPS w Dębicy, tel. 14 6809712. 

 

§ 2. 

Ceny poszczególnych środków czystościowych będą obowiązywać według oferty cenowej            

z dnia   …………… 2020 r.  stanowiącej załącznik do umowy. 

 
§ 3. 

Ilość i rodzaj środków czystości należy uzgadniać każdorazowo z magazynierem –                       

p. Markiem Zbarazą lub osobą lub osobą go zastępującą, przed każdą dostawą. 

         

§ 4. 

Odbioru towaru pod względem ilościowym po dostawie przez Wykonawcę dokonuje  

magazynier  Zamawiającego. 
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§ 5. 

1. Strony umowy ustalają niezmienność cen przez czas obowiązywania umowy.  Nie ma to 

zastosowania w przypadku zmiany stanu prawnego, wynikającego z ustaw lub 

rozporządzeń właściwych ministrów, wpływającego bezpośrednio na ceny jednostkowe 

towarów (np. zmiana stawki podatku VAT, akcyzy). O każdym takim przypadku 

Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zaistnieniu tego  faktu na piśmie. 

2. Wykonawca może dostarczać towar po niższych cenach niż podane w ofercie.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania mniejszych lub większych ilości do 20% 

a  Wykonawca nie będzie z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń.   
 

§ 6. 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego towary są dobrej 

jakości. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe towarów 

na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o ujawnionych wadach 

towaru.  

4. Uzasadnione reklamacje Zamawiającego co do terminowości, ilości i jakości dostaw oraz 

niezgodności na fakturach m.in. naliczanych cen – załatwiane będą niezwłocznie tj. nie 

później niż w terminie 5 dni od daty złożenia reklamacji. 

    

§ 7. 

1. Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie na podstawie faktury przelewem na 

konto  Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający wyłącza możliwość stosowania faktur elektronicznych, ustrukturyzowanych. 

3. Strony ustalają warunki fakturowania: 

a) Nabywca:  Powiat Dębicki, ul. Parkowa 28, NIP 872-21-28-819, 39-200 Dębica 

b) Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, 

                  ul. 23 Sierpnia 3,  39-200  Dębica 

     Faktury należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Dom Pomocy Społecznej im.    

     Świętego Ojca Pio w Dębicy, ul. 23 Sierpnia 3, 

 

§ 8. 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) trzykrotnego niezapewnienia żądanego  asortymentu, 

b) niezapewnienia dobrej jakości towaru przez Wykonawcę, 

c) trzykrotnej nieterminowej realizacji zamówień przez Wykonawcę, 

d) podwyższenia cen towarów niezgodnie z cenami ustalonymi w umowie. 

 
§ 9. 

1. Zamawiający  naliczy kary umowne Wykonawcy: 

a) w przypadku niedostarczenia w ustalonym terminie określonych w każdorazowym 

zamówieniu asortymentów środków czystości oraz nie zapewnienia wymaganej 

jakości towarów wskazanych w zamówieniu  w wysokości 10% łącznej  wartości 

każdorazowego zamówienia, 

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w wysokości 30% wartości niezrealizowanej części umowy. 

2. W przypadku podwyższenia cen towaru niezgodnie z warunkami niniejszej umowy 

Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10% wartości poprzedniego  

zamówienia. 
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3. Jeżeli  kary  umowne  nie  pokryją  szkody  poniesionej  przez  Zamawiającego, to 

pozostałej  części odszkodowania  może  on  dochodzić  na  zasadach  ogólnych. 

 

§ 10. 

W razie opóźnienia w zapłacie należności za dostarczony towar, Zamawiający zobowiązany 

jest do zapłacenia ustawowych odsetek. 

 
§ 11. 

Umowa  zostaje  zawarta  na  okres od  ….  2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

 

§ 12. 

1. Zamawiający i Wykonawca są związani niniejszą umową na czas jej trwania. 

2. W przypadku braku u Wykonawcy asortymentu potrzebnego Zamawiającemu, 

Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu u innego sprzedawcy. 

 
§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 14. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, 

pod rygorem nieważności z wyjątkiem ustaleń zawartych w § 3 i § 5. 

. 

 

§ 15. 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 16. 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 
Załączniki: 

1. Oferta cenowa  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


