
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

UMOWA Nr                                          Projekt umowy 

 

 

zawarta w dniu  ……………………………pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-21-75-044 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”  

działającym poprzez jednostkę budżetową: 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” mającym swą siedzibę w Zaskalu przy ul. Kardynała Karola 

Wojtyły136, 34 - 424 Szaflary, reprezentowaną przez Marcina Jagłę - Dyrektora jednostki zwanej 

dalej „Odbiorcą”, 

 

a Firmą: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wewnętrznej procedury 

(zapytanie ofertowe) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pieluchomajtek oraz bielizny chłonnej dla mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy stanowi oferta cenowa przedłożona przez Wykonawcę, 

która jest załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Ilość poszczególnego asortymentu określonego w załączniku nr 1 może w ciągu trwania umowy 

ulec zmianie ze względu na liczbę i stan mieszkańców. 

4. Maksymalna kwota na realizację umowy nie może przekroczyć kwoty 13.000,00 zł. brutto. 

 

§ 2 

1. Towary będą odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami  

i normami polskimi.  

2. Zamawiany towar będący przedmiotem umowy będzie dostarczany Odbiorcy  

w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczonych towarów i odpowiadających warunkom 

transportu, odbioru i przechowywania.  

3. Wykonawca dostarczy towar Odbiorcy w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia przez 

Odbiorcę.  

4. Dostawy przedmiotu umowy rozliczane będą w cenach brutto określonych przez Wykonawcę dla 

każdego asortymentu, zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres trwania umowy. 

5. Dostawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00, nie później niż do 5-go dnia 

każdego miesiąca.  

6. Użyty do przewozu środek transportu będzie uwzględniać właściwości towaru i zabezpieczać jego 

jakość.  

7. Koszty transportu towarów i ubezpieczenia towarów w transporcie poniesie Wykonawca.  

8. Odbiór dostarczonych towarów będzie potwierdzany przez Odbiorcę. 
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§ 3 

Strony ustalają, ze Umowa obowiązuje od dnia ….. stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 4 

1. Zamówienia będą składane sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy zgodnie z potrzebami, 

w ilościach i asortymencie wg zapotrzebowania Odbiorcy, przesyłanego każdorazowo faksem lub 

drogą elektroniczną.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wyszczególnienia w rozliczeniu imienia, nazwiska oraz nr 

PESEL mieszkańca, dla którego realizowane jest zamówienie.  

3. Faktury będą wystawiane w następujący sposób: 

Nabywca: 

Powiat Nowotarski, 

ul. Bolesława Wstydliwego 14  

NIP 735-21-75-044  

Odbiorca 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, 

Ul. K. K. Wojtyły 136, 

34 - 424 Szaflary 

4. Odbiorca zapłaci cenę za dostarczone mu towary w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.  

5. Termin zapłaty ceny kupna jest zastrzeżony na korzyść Odbiorcy. 

6. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego za zapłatę uważa się chwilę 

złożenia zlecenia zapłaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że na rachunku 

Odbiorcy były zgromadzone wystarczające środki; w odmiennym przypadku za zapłatę uważa się 

chwilę, w której Wykonawca otrzymał zapłatę na rachunek i mógł nią dysponować. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się pokryć opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości 

limitu ceny, przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia.  

2. Odpłatność przysługująca mieszkańcowi będzie pokrywana z jego własnych środków. 

§ 6 

1. Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie nie wykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę.  

2. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić również w ciągu 14 dni z zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 7 

 

Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na osobę trzecią. 

§ 8 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  

§ 9 
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W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuję się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 

stosowne przepisy w tym zakresie. 

§ 10 

1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Odbiorcy.  

2. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania 

polubownego polegający na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec jednej ze Stron na 

piśmie.  

3. Druga Strona ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.  

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawę do 

wystąpienia na drogę sądową. 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Odbiorcy, 

jeden dla Wykonawcy.  

2. Załącznik do Umowy stanowi jej integralną część. 

 

 

 

 

…………………………      ……………………………… 

Wykonawca:          Odbiorca: 


