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Załącznik Nr  3  do Zapytania ofertowego   

       

           

                                                      Istotne postanowienia umowy 

 

Umowa Nr........... 

Zawarta w dniu....................w Ostrołęce pomiędzy: 

 

..................................................................................Zamawiającym 

a 

 

...................................................................................Wykonawcą 

Zwanym łącznie Stronami lub osobno Stroną 

Umowa zawarta w ramach projektu pn. .................................................... współfinansowanego 

 

Strony, działając na podstawie art.4pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843, z późn. zm.) zawierają umowę następującej treści: 

 

 

Strony zgodnie postanawiają:  

                                                                         § 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa jednorazowych środków ochrony osobistej zgodnie                          

z  Załącznikiem Nr  1,2 do Umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania Umowy do 20.11.2020r.,wg 

harmonogramu dostaw określone w Załączniku nr 2 

3. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy  

i spełnia wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa 

określone w przepisach UE, w tym m.in. deklaracje zgodności CE. 

4. Dostarczane środki winny posiadać termin ważności przynajmniej 12 miesięcy od daty 

dostawy do Zamawiającego. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do naprawy lub 

wymiany każdego środka ochrony co do którego stwierdzona zostanie wada/usterka. 

6. Wykonawca ma obowiązek usunąć wady/wymienić wadliwy produkt na nowy w ciągu 

3 roboczych dni od dnia powiadomienia o wystąpieniu wady/usterki. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

8. Uprawnienia Wykonawcy z tytułu rękojmi określają przepisy prawa polskiego. 

9. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas 

niesprawności.  

10. Za przedmiot Umowy zgłoszony do reklamacji Zamawiający wstrzyma zapłatę do 

chwili dostarczenia środków wolnych od wad. 
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                                                                        § 2 

1. Strony ustaliły wartość całego przedmiotu umowy określoną w ofercie na łączna 

kwotę:               …………  zł brutto zgodnie z Załącznikiem  do Umowy – jako 

wynagrodzenie Wykonawcy 

 w tym: na  kwotę netto: ………..…zł 

(słownie: ………………………………....……..zł),   

kwotę podatku VAT: …..…..…...zł 

(słownie…………...……………………………… ..zł),  

kwota brutto: …………..…......zł 

(słownie: …………………...……………………  ….zł), 

2. Zamawiający za realizację przedmiotu umowy  zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

obliczone na podstawie iloczynu faktycznie zrealizowanych dostaw  przedmiotu 

umowy oraz cen jednostkowych netto podanych  w  formularzu asortymentowo-

ilościowo-cenowym, stanowiącym Załącznik  do Umowy plus obowiązujący podatek 

VAT.  

3. Ceny jednostkowe netto obowiązują zgodnie z Załącznikiem do Umowy i nie ulegną 

zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

4. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury 

wystawionej po każdej dostawie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego  

i podpisania protokołu odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i pełną odpowiedzialność za transport  

(w tym koszty ubezpieczenia transportu) przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy, 

ich załadunek i rozładunek. 

5. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4 należy traktować za dotrzymany,  jeśli w tym 

dniu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie udziela przedpłat. 

7. Faktury za zrealizowane dostawy należy sporządzać i dostarczać Zamawiającemu wraz 

z przedmiotem umowy. 

8. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał fakturę na: 

Nabywca: Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1,  07 – 410 Ostrołęka  

                                NIP: 758 214 20 02     REGON: 550668410 

             Odbiorca: Dom   Pomocy   Społecznej   im.   Kardynała   Stefana   Wyszyńskiego    

                               Prymasa    Tysiąclecia, 07-410 Ostrołęka,  ul. Rolna 27.                                  

    

                                                                        § 3. 

1) W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 

niezwłocznie o następujących zdarzeniach dotyczących Wykonawcy:                           

          1)  o  zmianie siedziby lub nazwy, 
                      2)  o zmianie osób reprezentujących, 

                      3)  o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji, 

                    4)  o wydanym nakazie zajęcia majątku Wykonawcy,  o zawieszeniu działalności. 

                                                                                                                                              

                                                                § 4. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:  

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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3) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni, pomimo 

wezwań Zamawiającego, 

4) dostarczony zostanie bez zgody Zamawiającego towar inny od wskazanego  

w zamówieniu, 

5) złożona przez Zamawiającego reklamacja bez uzasadnienia nie zostanie uwzględniona 

przez Wykonawcę, 

6) opóźnienia w dostawach przekroczą 1 dzień i wystąpią co najmniej 3 razy w czasie 

trwania Umowy, 
7) Wykonawca odmawia wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  nieważności  

     takiego oświadczenia. 

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego  

 okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia, strony obowiązują warunki  

    zobowiązania niniejszej umowy. 
 

       § 5.  

1. Przewiduje się następujące kary umowne: 

1)  z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną   w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.  

2) Z tytułu niezrealizowania w całości lub w części przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 

niezrealizowanej części Umowy. 

3) Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone 

powyżej kary umowne. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenia kar 

umownych ze wszystkich swoich wierzytelności względem Zamawiającego, w tym z 

należnego mu wynagrodzenia. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, 

Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 

umownych. 

                                                                        § 6. 

                                    

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do niewykorzystania  

w innym celu niż określonym w niniejszej Umowie wszelkich informacji uzyskanych od 

Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, z wyjątkiem : informacji 

publicznie dostępnych; informacji, w których posiadanie Wykonawca wszedł bez 

naruszenia prawa, z innych źródeł; informacji, co do których Wykonawca pisemnie 

zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego 

zlecenie do zachowania w poufności i nie do wykorzystania w innym celu niż określony 

w niniejszej Umowie informacji.  

 

3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których 

Wykonawca obowiązany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji  

w związku z prowadzonym postępowaniem. 
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4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności,  

o którym mowa, Zamawiający  może rozwiązać Umowę ze sutkiem natychmiastowym 

przed dostarczeniem przedmiotu Umowy. 

 

            § 7.  

Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle 

niniejszej umowy przed Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy   

z dnia 23  kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny oraz innych właściwych dla realizacji przedmiotu 

Umowy, obowiązujących aktów prawnych. 

             

             § 9. 

1. Wykonawca oświadcza, że wiadome mu jest, iż treść niniejszej umowy jest 

informacją publiczną, która podlega udostępnieniu na warunkach określonych  

w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  

(Dz. U. z 2019r. z póź. zm.), na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których 

wykonuje przedmiot Umowy, jak za własne działania i zaniechania. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej Umowy, w szczególności zobowiązań finansowych na rzecz osoby 

trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

  

          § 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

     


