
                       
 

 
 
  

   

 

 

Załącznik nr 3 

UMOWA - WZÓR 

 

zawarta w dniu …………………………..w Zochcinku,pomiędzy: 

Powiatem Opatowskim ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, NIP 863-168-47-10 zwanym Nabywcą 

działającym na rzecz odbiorcy/płatnika 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, REGON 000302528 

reprezentowanym przez p.o. dyrektora Jarosława Basaka upoważnionego na podstawie uchwały 48.24.2016 Zarządu Powiatu  

zwany dalej Zamawiającym,  

a  

………………………………………………………… 

………………………………………………………... 

zwany dalej Wykonawcą. 

 

o następującej treści: 

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: 

„Zakup i dostawa niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku 
w związku z działaniami na rzecz zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2.” 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa środków ochronnych, higienicznych oraz sprzętu dla Domu Pomocy 
Społecznej w Zochcinku, zwanego w dalszej części umowy „towarem”,w ilości, asortymencie oraz zgodnym z opisem 
przedmiotu określonym w zapytaniu ofertowym, za cenę wskazaną w ofercie Wykonawcy. 
2. Oferowany towar jest fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia 
zawarcia umowy, tj. ………………………... 
2. Za prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia rozumie się datę dostarczenia towaru pod adres Zamawiającego. 
 

§ 3 
Warunki dostawy i odbioru 

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione produkty do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.  
2. Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy minimum 2 
dni przed planowaną dostawą. 
3. Dostarczone towary muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.  
4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie 
transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat. 
5. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostawy, w przypadku 
niezgodności dostawy z ofertą pod względem ilościowym lub jakościowym na koszt Wykonawcy. 
6. Odpowiedzialność za przedmiot umowy przenosi się na Zamawiającego z chwilą przekazania towaru.  
7. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią wady uniemożliwiające użytkowanie 
przedmiotu zamówienia, nie spełniają ustalonych wymogów i/lub parametrów technicznych, w szczególności jeśli produkty 
posiadają ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia.  
 
 

§ 4 
Warunki płatności: 

1. Zamawiający, zgodnie z wybraną ofertą, zapłaci Wykonawcy kwotę brutto wynoszącą ………………….zł (słownie: 
……………………………………………………………………..). 
 



                       
 

 
 
  

   

 

 
2. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem i 
wniesieniem. 
3. Termin płatności za przedmiot umowy wynosi do 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę na rachunek 
bankowy wskazany na tej fakturze. 
4.Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury (rachunku) wystawionej przez Wykonawcę na 
Zamawiającego.  
5. Strony ustalają, że za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,   
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 1,00 
% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w §2 ust. 
1umowy,  
c) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4, wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonegow § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 
d) w przypadku naruszeń postanowień § 3 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde naruszenie, 
e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  
2. Niezależnie od nałożonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  
 
 

§6 
Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia: 

Zamawiający wyznacza koordynatora w osobie: Kamil Wyrzykowski, który będzie współpracował z przedstawicielem 
Wykonawcy, którym jest: …………………………………. W zakresie całokształtu działań związanych z wykonaniem postanowień 
niniejszej umowy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dopuszczalna. Zmiana taka nie stanowi zmiany 
umowy, a dla jej ważności wymagana jest forma pisemna.  
 
 

§ 7 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykonana zamówienie:  
- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*  
- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie  
2. Strony zgodnie ustalają, iż w wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców 
Wykonawca:  

a. ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, 
b.  przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz za 

wykonane prace, 
c. zapewni w formie pisemnej, iż Podwykonawca zostanie zobowiązany do spełniania warunków z tytułu prawidłowej 

realizacji zamówienia.  
 

§ 8 
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
2.W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną, zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, część dostaw. 
3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi, iż wobec 
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 



                       
 

 
 
  

   

 

4.Odstąpienie od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie 
zawierać uzasadnienie. 
 

 
§ 9 

Zakaz cesji wierzytelności 
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym 
wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną 
przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem 
będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, 
subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. 
 

§ 10 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w umowie w następujących przypadkach: 
1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego; 
2) zmiany zaoferowanego przedmiotu zamówienia o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku 
wycofania z rynku oferowanego sprzętu. Wymagane jest oświadczenie producenta; 
3) wydłużenie terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pomimo zachowania należytej staranności; 
2. Dokonanie zmiany terminu dostawy jest uzależnione od wyrażenia zgody przez instytucję dofinansowującą przedmiot 
zamówienia. 
 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

1. Sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
2. Wszelkie zmiany w umowie wymagają uzgodnienia i formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 1 
egzemplarz Zamawiający. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 
 
 

 
 
 


