
DPS.ZP-271-2-1/21          
 UMOWA nr …/2021

Zawarta w dniu  .……………………... r. pomiędzy:
Nabywcą: Powiatem Limanowskim, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa, NIP: 737-22-06-
836;
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 dalszej części umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
reprezentowanym przez: …………………………………………………...
zwanego w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

§ 1

Przedmiotem  umowy  jest   sukcesywna  dostawa  artykułów  chemicznych  i  środków
czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, 
Ceny  artykułów  chemicznych  i  środków  czystości  w/g  złożonego  do  oferty  formularza
asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego znak: DPS.ZP-
271-2-1/21 są integralną częścią umowy. 

§ 2

Umowę zawarto na okres od …....2021r. do 31.12.2021r.

§ 3

1.  Wykonawca zobowiązuje  się dostarczyć  sukcesywnie  towar  na własny  koszt  do siedziby
Zamawiającego. Rodzaj oraz ilość towarów określać będzie telefonicznie, faksem bądź drogą e-
mailową pracownik Zamawiającego co najmniej 5 dni przed terminem dostawy.

2.  Wykonawca  w  wyjątkowych  sytuacjach  może  przy  realizacji  zamówienia  zastosować
zamiennik artykułu wskazanego w ofercie. Zmiana ta musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

3.  Wykonawca  oświadcza,  że  towary  stanowiące  przedmiot  umowy  będą transportowane
zgodnie z wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

§ 4
1. Wartość zamówienia stanowi kwota brutto ......................... zł (słownie: ....…….………………….
……..........…...….................…. złote .....…...../100)
2. Środki na wykonanie zadania zostały zabezpieczone w planie finansowym.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT najpóźniej w dniu pokwitowania przyjęcia dostawy przez
Zamawiającego.
Należność, o której mowa w  ust. 1  Zamawiający  będzie  płacił  Wykonawcy sukcesywnie   w
miarę realizacji   poszczególnych   partii   dostaw  środków,  przelewem na wskazany rachunek
bankowy w  terminie   14   dni   od   dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury w następujący sposób:

a)  Nabywca: Powiat Limanowski, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa  NIP: 737-22-

06-836

b) Odbiorca (adresat faktur) i p  ł  atnik  : Dom Pomocy Społecznej, ul. Rakoczego 9, 34-730

Mszana Dolna

5. W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień
zwłoki.



§ 5

1.  Wykonawca oświadcza,  że zawarte w trakcie postępowania -  zapytania  ofertowego ceny
poszczególnych artykułów nie ulegną wzrostowi w trakcie trwania umowy powyżej wskaźnika
wzrostu  cen  towarów  i  usług,  ogłoszonym  kwartalnie  w  Obwieszczeniu  Prezesa  Głównego
Urzędu  Statystycznego,  licząc  według  aktualnego  opublikowanego  wskaźnika  za  poprzedni
kwartał.
2.  Wartość umowy  brutto  oraz  ceny  jednostkowe  brutto  mogą ulec  zmianie  jedynie  w
przypadku zmian wysokości podatku od towaru i usług. (VAT)

§ 6

Nie spełnienie warunków określonych w § 5 skutkuje zerwaniem niniejszej umowy.

§ 7
1.Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
będą  kary umowne.
2.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  kary  umownej  za  odstąpienie  od  umowy  przez
Zamawiającego lub  Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10%
ceny netto nie zrealizowanej części umowy 
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości
10% wynagrodzenia netto   nie zrealizowanej części umowy
4. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu będą potrącane z faktur.
5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§ 8

         1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymywania
przez Wykonawcę ustalonych terminów dostaw, a także w przypadku realizowania dostaw partii
artykułów w ilościach niezgodnych z zamówieniem lub obarczonych innymi wadami.
2. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach
(§145  ust.1-2  Prawo  zamówień publicznych).  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

§ 9
Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron , wyrażoną
na piśmie, pod rygorem unieważnienia całości umowy.

§10

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą Umową zastosowanie  mają przepisy  Kodeksu
cywilnego.

§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis Zamawiającego: Podpis Wykonawcy:


