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Załącznik nr 3 

(wzór umowy) 

UMOWA ZP 2 / 2021   
 

zawarta w dniu  ………………. r. w  Obornikach Śląskich  pomiędzy: 

Powiatem Trzebnickim, 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6,          

NIP  915-16-05-763  - Domem Pomocy Społecznej, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Stefana 

Kard. Wyszyńskiego 33 reprezentowanym przez Halinę Kucznier - Dyrektor Domu                                             

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

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

………………………………………………………………………………………………………                                                         
reprezentowaną przez: …………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami, 

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym z pominięciem 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, albowiem wartość zamówienia 

nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ww. ustawy), 

o następującej treści: 

 

§ 1. 
Przedmiot niniejszej umowy stanowi dostawa towaru tj. chemii specjalistycznej, rękawic i 

ogólnych środków czystości, dokonywana przez Wykonawcę zgodnie z ofertą z dnia …………… 

r., stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ilościach zgodnych ze składanymi 

zamówieniami. 

2. Dostawa towaru będzie następowała transportem Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostawy zamówionego mailowo (pod następującym 

adresem e-mail Wykonawcy: ………………) lub telefonicznie (pod następującymi numerami 

telefonów Wykonawcy ……………..) towaru wraz z fakturami w ciągu 2 dni od dnia złożenia 

zamówienia.  

4. Wykonanie dostawy nastąpi do siedzib Zamawiającego (adres: Rościsławice ul. Polna 43, 55-

120 Oborniki Śląskie oraz ul. Wyszyńskiego 33, 55-120 Oborniki Śląskie ) w godzinach 7:00 – 

13:00. 

5.  W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub w ilości 

mniejszej niż zamówiona, Zamawiający może zakupić towar od innego podmiotu. W tym 

wypadku Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę między ceną jednostkową towaru 

zakupionego u innego podmiotu, a ceną jednostkową towaru określoną w ofercie z dnia 

………………. r. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, o 

właściwej jakości, który spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa.  

7. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć i zamontować w siedzibach 

Zamawiającego (adres: Rościsławice ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie oraz ul. 

Wyszyńskiego 33, 55-120 Oborniki Śląskie ) odpowiednie dozowniki oraz klatki zabezpieczające 

w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. (dotyczy pakietu „chemia 

specjalistyczna”) 

8.  Wszelkie reklamacje Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub pisemnie w terminie  

24 godzin od momentu dostawy. 

9. Wykonawca załatwia reklamacje ilościowe w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia 

reklamacji. 
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§ 3. 
Osobami upoważnionymi do odbioru i potwierdzenia dostawy są osoby wyznaczone przez 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, przy czym Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego 

towaru w części niezgodnej dostawy z zamówieniem, co nie wiąże się z dodatkową odpłatnością 

po stronie Zamawiającego.  

 

 

§ 4. 
1. Strony zgodnie ustalają, że maksymalna cena za wykonanie całej umowy, zgodnie z 

załącznikiem wynosi:  …………………………………………………………. netto powiększona 

o podatek VAT w kwocie …………………………………………………………., tj. 

…………………………………………………………. brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w czasie trwania umowy zmniejszenia lub 

zwiększenia zakupu prognozowanej ilości towaru. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

3. Zapłata będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionych faktur tj. wystawianych 

zgodnie z ust. 4-6. 

4. Fakturę należy wystawić na Nabywcę: 

 

Powiat Trzebnicki,  

55-100 Trzebnica,  

ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6,  

NIP 915-16-05-763, 
 

natomiast w rubryce odbiorca należy wpisać:  

  

Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich,  

ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 33,  

55-120 Oborniki Śląskie.  
 

5. Faktury będą wystawiane na podstawie prawidłowo zrealizowanych zamówień składanych 

przez Zamawiającego i dostarczane wraz z towarem. 

6. Strony ustalają, że płatność nastąpi w terminie – 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy o nr: 

………………………… 

 

§ 5. 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem           

30 dniowego okresu wypowiedzenia po uznaniu że dalsze wykonanie umowy nie leży w interesie 

Stron, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

fakcie realizowania przez Wykonawcę umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej 

umowy, zaproszenia do składania ofert lub normami i warunkami określonymi prawem wraz z 

prawem naliczenia kary umownej w wysokości 5 % szacunkowej sumy wartości umowy brutto, o 

której mowa w § 4 ust. 1.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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§ 6. 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości: 

1) 100 zł (słownie: sto złotych) – za każdy dzień opóźnienia w odbiorze zamówień albo w 

dostawie towaru lub w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2 ust. 6 i 8, 

2) 2% szacunkowej ceny brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy - w przypadku 

odstąpienia Wykonawcy od umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu 

nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przewyższającej zastrzeżone kary 

umowne.  

 

§ 7. 
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. W sprawach spornych właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd odpowiedni do siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 8. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                      WYKONAWCA: 


