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Załącznik nr 3 
 

 

 

U M O W A  NR __________ 

 

zawarta w dniu ____________ w Sosnowcu pomiędzy: 

 
Gminą Sosnowiec  
al. Zwycięstwa 20 
41-200 Sosnowiec 
NIP 644-345-36-72 
 

- Domem Pomocy Społecznej nr 1 
ul. gen. Wł. Andersa 81 b 
41-200 Sosnowiec 
reprezentowanym przez: 
1.Dyrektora - mgr Elżbietę Matuszczyk 
zwanym dalej „Zamawiającym" 
 

a 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

reprezentowaną przez: 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

 

zwanym dalej w treści umowy  „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej 

treści. 

§ 1. 

 

Przedmiot umowy 

 

1. Umowa została zawarta na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.1843) oraz  złożonej oferty.  

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę do magazynów      

Zamawiającego artykułów czystości w asortymencie i ilościach wyszczególnionych 

w Formularzu ofertowym – zał. nr 1 oraz Formularzu asortymentowo-cenowym – 

zał. nr 2 stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu 90% wartości zamówienia 

podstawowego, jednocześnie korzysta z prawa rozszerzenia dostawy do 10% 

wartości zamówienia  podstawowego przy zachowaniu cen jednostkowych podanych 

w ofercie.   
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4. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia 

ciągłości dostaw będących przedmiotem umowy, w wyniku zmniejszonego lub 

zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia.  

5. Ceny jednostkowe określone w umowie będą niezmienne w okresie trwania umowy  

z zastrzeżeniem, iż w przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) 

w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek 

podatkowych  obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w formie aneksu do niniejszej umowy. 

6. Dostarczane w ramach prawa opcji towary muszą być takie same jak zaoferowane 

w zamówieniu podstawowym, tj. winny być tej samej marki i tego samego typu oraz 

winny być sprzedawane za tą samą cenę jednostkową netto. 

7. Rodzaj asortymentu i jego ilość określać będzie każdorazowe zamówienie 

wystawione przez Zamawiającego i dostarczone Wykonawcy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub telefonicznie.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania 

umowy z wyjątkiem wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, 

np. zaprzestanie produkcji, brak importu do kraju. 

a) w takim przypadku Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu 

zamienny wyrób, o nie gorszych parametrach. 

b) cena zamiennego wyrobu nie może być wyższa od ceny określonej w niniejszej 

umowie. 

c) zamiana wyrobu może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 

 

§ 2. 

 

Wartość umowy 

 

1. Za wykonanie poszczególnych dostaw objętych niniejszą umową Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy za dostarczony towar kwotę obliczoną na podstawie cen 

jednostkowych określonych w Formularz asortymentowo-cenowym – zał. nr 2 

i ilości faktycznie dostarczonych towarów. 

2. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty: 

 

a. wartość brutto   - ....................................  

(słownie:......................................................................................................) 

w tym: 

b. wartość netto  -   ...................................  

(słownie…………….......................................................................................) 

c. wartość podatku VAT  -  ................................. 

(słownie……………………………………………………………………………….……..) 

3. Cena towaru określona w umowie będzie niezmienna w okresie trwania umowy.  
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§ 3 

 

Płatności 

 

1. Należność, o której mowa w § 2 ust. 2 Zamawiający będzie regulował na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktur VAT. 

2. Faktury wystawiane będą według poniższego wzoru:  

 

Nabywca:  

Gmina Sosnowiec 

      Al. Zwycięstwa 20 

      41-200 Sosnowiec 

      NIP : 644-345-36-72  

 

Odbiorca towaru/ Płatnik: 

Dom Pomocy Społecznej Nr 1  

41-200 Sosnowiec 

ul. gen. Wł. Andersa 81 b  

 

3. Faktury VAT i inne dowody księgowe, które nie będą zawierać określenia Nabywcy 

i Odbiorcy zgodnego z powyższym wzorem podanym w § 3 ust. 2 będą uznawane za 

wystawione w sposób nieprawidłowy i wymagać będą korekty. 

4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni licząc od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

nr ............................................................................................................... 

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, termin płatności 

będzie liczony od daty otrzymania tej faktury przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania 

prawidłowego adresata dokumentu (faktury) należy dokonać wyboru rodzaju adresu 

PEF- NIP oraz wpisać numer adresu PEF- 6442885062. 

 

§ 4. 
 

EBI 
 

1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym 

realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych 

z realizacją Przedmiotu zamówienia. 

2. Obowiązek informacyjny o którym mowa w ust. 1 dotyczy oszustw finansowych, 

korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion), utrudniania postępowania 

karnego (obstruction), prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zgodnie 

z definicjami oraz interpretacjami tych terminów na podstawie prawa polskiego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów 

wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją Przedmiotu 

zamówienia. 
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4. Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami 

rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do 

Przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii dokumentów w zakresie dozwolonym 

przez prawo. 

§ 5. 

 

Gwarancje jakości 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości posiada stosowne 

atesty i certyfikaty i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Za jakość – tożsamość oraz termin ważności dostarczonych artykułów 

czystościowych odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty o których 

mowa w ust. 1. 

§ 6. 

 

Termin i miejsce dostawy 

 

1. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego tzn.  

magazynu Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu przy ul. gen. Wł. 

Andersa 81 b. 

2. Dostawy będą się odbywać jeden raz na miesiąc w ilościach określonych 

w pisemnym lub telefonicznym zapotrzebowaniu złożonym przez  Zamawiającego na 

3 dni przed planowaną dostawą lub na każde żądanie. 

1. Do składania zamówień (telefon lub mail) w imieniu Zamawiającego – upoważnione 
są następujące osoby:  
a. Pani Halina Łysowska – Kierownik kuchni, st. dietetyk  
b. Pani Marzena Imiołek – referent  ds. rozliczeń magazynowych. 

3. W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych towaru, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania towaru u Wykonawcy.  

4. Zamawiający w terminie 7 dni od daty dostawy zawiadamia na piśmie o wadach 

i brakach ilościowych sporządzając komisyjny protokół odbioru. 

5. Wykonawca zobligowany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez 

Zamawiającego reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.  

6. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni jest uważany za uznanie przez Wykonawcę 

reklamacji i tym samym dokonanie w terminie 7 dni wymiany wadliwego wyrobu na 

zgodny z zamówieniem i wolny od wad. 

7. Wymiana zakwestionowanej partii towaru odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

 

§ 7 

 

Czas trwania umowy 

 

1. Umowę zawiera się na czas określony: od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego 

terminu wypowiedzenia. 
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§ 8 

 

Kary umowne 

 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach 

i w wysokościach: 

a) 10% wartości niezrealizowanych dostaw, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 

z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca; 

b) 10% wartości niezrealizowanych dostaw, gdy od umowy odstąpi Wykonawca, 

c) 0,2% wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w dostarczeniu zamówionych wyrobów wolnych od wad w miejsce wadliwych 

wyrobów; 

d) 0,2% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

2. Kary umowne oblicza się od wartości netto umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego 

z tego powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez 

Wykonawcę było następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

 

§ 9. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Strony oświadczają, że stosują zasady przetwarzania danych osobowych określone 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem 

2016/679). 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych w związku z realizacją 

Umowy („dane poufne”), a informacje te nie będą wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby 

środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania 

danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym 

w szczególności danych osobowych, przed dostępem osób trzecich 

nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

 

§ 10. 

 

Inne postanowienia 

 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
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2. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez 

właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach 

oryginału po jednym dla każdej ze stron. 

  

 

Integralną część umowy stanowią: 

 

1. Załącznik  Nr 1 do umowy -  Formularz ofertowy 

2. Załącznik  Nr 2 do umowy -  Formularz asortymentowo-cenowy 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 


