
UMOWA NR …../2020 projekt

Zawarta w dniu ……………….r. w  Mszanie Dolnej pomiędzy:
Nabywcą:  Powiatem Limanowskim, ul.  J.  Marka 9,  34-600 Limanowa,  NIP:
7372206836;
Odbiorcą: Domem Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Rakoczego 9, 34-
730 Mszana Dolna 
w imieniu którego działa: Małgorzata Łukasik – Dyrektor
przy kontrasygnacie głównego księgowego Ewy Pleń – Spyrka
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a:

…………………………………………..

………………………………………….
reprezentowanym przez: ………………………………………………...
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 

Umowę  niniejszą  zawiera  się  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego – sygnatura  DPS.ZP-
271-2-16/20. 

§ 1
Przedmiotem umowy jest dostawa środków ochrony indywidualnej dla personelu i
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej   w Mszanie Dolnej  w ramach Projektu
grantowego: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny
Dom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w
ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na
lata 2014 – 202.

• maseczka chirurgiczna jednorazowa – 2000 sztuk
• maseczka z filtrem FFP3 – 200 sztuk
• rękawiczki jednorazowe nitrylowe (opak. 100 szt) – 50opakowań
• kombinezon ochronny – 100 sztuk
• fartuch ochronny wzmocnieniowy niejałowy – 300 sztuk
•

§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 listopad 2020 r. 
Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Rakoczego 9, 34-730
Mszana Dolna.

§ 3
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie umowne za realizację przedmiotu umowy w
łącznej kwocie:  ………………………………………………... PLN netto + podatek VAT 23% w
kwocie  ………………………………………………………...PLN,  co  daje  brutto
……………………………………………………………….PLN (słownie: ……………………… zł …/
100)



 § 4
Zamawiający zobowiązuje się do:  terminowego regulowania wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy. Zamawiający dokona odbioru towaru.

§ 5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z umową, Polskimi Normami, wymaganiami sanitarno - epidemiologicznymi i
innymi  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  z  należytą  starannością  i  w
określonym w umowie terminie. 
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej dzień przed
dostawą. Wykonawca dostarczy towar we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 
3.  Jeżeli  dostarczony towar nie będzie spełniał  wymogów określonych  w § 5 ust.  1
Zamawiający  zastrzega sobie  prawo zwrotu  towaru  bez  uiszczenia  należności  oraz
rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  pokryć  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją
przedmiotu  umowy  o  której  mowa  w  §  1  w  tym  ich  dostawę  do  Domu  Pomocy
Społecznej przy  ul. Rakoczego 9;  34-730 Mszana Dolna.
 

§ 6
Dokumentem  potwierdzającym  przyjęcie  przez  Zamawiającego środków  ochrony
indywidualnej dla   Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej jest protokół odbioru
podpisany przez obie strony.

§ 7
1.  Wymieniony w §  6  protokół, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron,
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.
2.  Zapłata  za  wykonanie  przedmiotu  umowy nastąpi  w  terminie  14 dni  od  dnia
dostarczenia faktury VAT.
3. Faktura zostanie zrealizowana w formie przelewów, na konto bankowe Wykonawcy
wskazane na fakturze.
4.  W  przypadku  Wykonawcy  będącego  czynnym  podatnikiem  podatku  VAT,
Zamawiający zastosuje mechanizm podzielonej płatności  - tzw. split payment. 
5. Faktura winna być wystawiona w następujący sposób:

1. Nabywca: Powiat Limanowski

2. ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa

3. NIP: 7372206836

4. Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej

5. ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna

5. Środki na wykonanie zadania, zostały zabezpieczone w planie finansowym.

§ 8
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie wyrobów bez wad jakościowych. W
przypadku  wyrobów  posiadających  wady  jakościowe  Wykonawca  zobowiązuje  się



wymienić je na wolne od wad oraz pokryć spowodowane tym straty, wykazane przez
Zamawiającego. 

§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) za  zwłokę  w  terminie  realizacji  przedmiotu  umowy  –  0,5  %  wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy w wyniku okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

– 10% wynagrodzenia umownego brutto

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
a) za  odstąpienie  od  umowy  w  wyniku  okoliczności,  za  które  odpowiada

Zamawiający – 10% wynagrodzenia umownego brutto
3.  Strony zastrzegają  sobie  prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego do

wysokości poniesionej szkody. 
 

§ 10
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  razie  istotnej  zmiany  okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego                         w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania
Cywilnego.

§ 12
Wszelkie  zmiany  do  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§ 13
Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

       § 14
Integralną część Umowy stanowi dokumentacja zapytania ofertowego. 

   Zamawiający:               Wykonawca:


