
Nr sprawy: DPS/2/2009      Załącznik Nr 3

Umowa – PROJEKT

Zawarta   w   dniu   ..........................   w   Gorzowie  Wlkp., pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCY:

DOM  POMOCY   SPOŁECZNEJ  

mający   siedzibę   w Gorzowie  Wlkp.

ul. Podmiejska Boczna 10,

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

reprezentowany przez:

Iwonę Madajczak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej,

WYKONAWCA:...................................................................................................................................

mający siedzibę w .................................................................................................................................

numer Krajowego Rejestru Sądowego ..................................................................................................

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

reprezentowany przez:

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

zawarli umowę następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do …...........................................................................................

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

Zakres  dostaw  będzie  zgodny  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  –  formularzem  ofertowo– 

cenowym stanowiącym załącznik nr ….. do Umowy.

§ 2

Dostarczane artykuły muszą być zgodne z wymogami i opisem, zawartymi w specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia.  W  przypadku  niezgodności  dostarczanych  artykułów

z wymogami i opisem zawartym  w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów.



§ 3

1. Dostawy  odbywać  się  będą  sukcesywnie,  na  podstawie  zapotrzebowania  żądanego 

asortymentu towaru złożonego przez zamawiającego pisemnie lub telefonicznie, na 2 dni 

przed dostawą.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar własnym transportem, na swój 

koszt, do magazynu Zamawiającego.

3. Każdorazowa dostawa musi być potwierdzona fakturą VAT.

§ 4

1. Zamawiający   obowiązany jest  każdorazowo,  w obecności  przedstawiciela  Wykonawcy, 

dokonać  ilościowego  odbioru  towaru,  który  potwierdza  przez  pokwitowanie  dowodu 

dostawy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  artykuły  zgodnie  z  obowiązującymi  normami 

jakościowymi i  przedstawioną oferta  cenową.  W razie  stwierdzonych wad, zamawiający 

może żądać wymiany towaru na wolny od wad.

§ 5

1. Wartość zamówienia ustala się na kwotę: ....................................................................zł netto. 

Wartość zamówienia brutto wynosi....................................................................................... zł 

(Słownie;  …..........................................................................................................................zł) 

w tym kwota VAT wynosi ….................................................................................................. zł

2. Podstawą wyliczenia wartości zamówienia jest Oferta Wykonawcy, stanowiąca integralną 

część umowy.

3. Podane ilości artykułów w załącznikach ofertowo–cenowych są ilościami szacunkowymi

i mogą one ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wykonawca nie może dochodzić żadnych 

roszczeń z tego tytułu.

4. Wynagrodzenie ujęte w §5 ust. 1 umowy, zwiera wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.

5. Ceny zwarte w ofercie tj. w formularzach asortymentowo–cenowych (załącznik nr …) mogą 

ulec  zmianie  jedynie  w  udokumentowanych  przypadkach,  których  nie  można  było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, to jest:

- zmiana stawki podatku VAT,

-  podawany  przez  GUS  kwartalny  wskaźnik  zmiany  cen  towaru  i  usług  konsumpcyjnych 

publikowanych w Monitorze Polskim, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu.

6. Ewentualne zmiany cen o których mowa w §5 ust. 5 dokonywane będą w formie pisemnego 



aneksu do umowy.

§ 6

W  przypadku  dostarczenia  towaru  niezgodnego  z  zamówieniem,  dostarczenie  towaru 

niewłaściwej jakości i nie dokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwej jakości oraz 

w przypadku nie dostarczenia zamówionego towaru, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu 

zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę.

§ 7

Wykonawca  zobowiązuje  się,  na  żądanie  Zamawiającego  do  wymiany  towaru  jednego 

rodzaju na inny rodzaj z zachowaniem zasady równoważności i równowartości.

§ 8

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  za  dostarczony  towar,  w  terminie  14  dni 

roboczych, po dostarczeniu towaru i oryginału faktury.

2. Zapłata następuje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 9

Wykonawca  nie  może  bez  zgody  zamawiającego  przenieść  wierzytelności  z  niniejszej 

umowy na osoby trzecie.

§ 10

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, od daty jej podpisania.

§ 11

Każda  ze  stron  może  rozwiązać  umowę  z  zachowaniem  30-dniowego  okresu 

wypowiedzenia.

§ 12

Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają formy pisemnej  za zgoda obydwu stron po rygorem 

nieważności.  

§ 13

1. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy,  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia,  



w przypadku 3 krotnego: 

• dostarczenia  towaru  niewłaściwej  jakości,  niedostarczenia  towaru  

w umówionym terminie, dostarczenia towaru z brakami ilościowymi.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłacenia 

Zamawiającemu 

• kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto umowy,

3. Oprócz   wypadków   wymienionych   w   Kodeksie   Cywilnym Zamawiającemu przysługuje 

prawo   odstąpienia   od   umowy w następujących sytuacjach:

a)  w   razie   wystąpienia   istotnej   zmiany   okoliczności   powodującej,   że wykonanie  umowy 

nie  leży w  interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacji firmy Wykonawcy,

c)  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  w  zakresie,  który  uniemożliwia  

wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

§ 14

Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  z  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd  właściwy

dla Zamawiającego.

§ 15

Wszystkie załączniki do umowy w niej wymienione stanowią jej integralną część.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono  w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 


