Dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych na potrzeby Placówek Oświatowych
w Łochowie, CUW w Łochowie, MGOPS w Łochowie oraz SDPS w Ostrówku na 2022 r.
Załącznik Nr 13 do SWZ

PROJEKT UMOWY
Umowa nr /2022
zawarta w dniu …….r. w Łochowie
pomiędzy
(nazwa jednostki organizacyjnej, adres)
działającej w imieniu
Gminy Łochów
ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
NIP 824-17-07-277
reprezentowanym przez:
1. Panią/a (imię i nazwisko)- Dyrektor (jednostki organizacyjnej)
2. Panią Marlenę Cyrych -Ziółkowską - Główny Księgowy CUW w Łochowie,
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,
wspólnie zwanymi dalej STRONAMI

§1
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym
postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem …………………
w dniu ……..… r. – Nr postępowania: CUW.271.6.2021
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§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa:
Część nr…dostawa materiałów higieniczno-sanitarnych dla potrzeb (nazwa jednostki
organizacyjnej) w asortymentach, ilościach i cenach określonych w Formularzu
cenowym, który stanowi Załącznik Nr….do niniejszej umowy.
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, spełnia wymogi określone w Polskich
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowania, a także wymogi określone
w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wykonawca Oświadcza, że dostarczone materiały higieniczno-sanitarne stanowiące
przedmiot umowy:
1) są nowe i nie były używane,
2) odpowiadają typom artykułów wskazanych w formularzu cenowym,
3) są wolne od wad fizycznych i prawnych,
4) nie są obciążone żadnym prawem na rzecz osób trzecich,
5) nie podlegają żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym
lub faktycznym,
6) nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe,
7) nie są znane żadne roszczenia osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyły tych
artykułów.
3. Przedmiot umowy winien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach, posiadających
etykietę informacyjną zawierającą dane w języku polskim: nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu, ilość sztuk, termin przydatności do użycia, datę produkcji oraz inne
oznakowania, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przez niego przedmiot umowy spełnia wymogi
bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem na potrzeby
Zamawiającego.
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia różniącego się od
produktów wskazanych w formularzu cenowym lub nieodpowiadających wymaganiom
określonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
6. Dostarczony przedmiot zamówienia posiada minimum 12 miesięczny okres przydatności
licząc od dnia dostawy.

§3
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dysponuje potencjałem niezbędnym do
wykonania dostaw w sposób niezakłócony i należyty.
2. Strony ustalają, że umowa będzie/nie będzie realizowana przy udziale
podwykonawcy………………………(niniejszy ustęp zostanie wykreślony z umowy
w przypadku braku podwykonawcy).

§4
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1. Przedmiot umowy będzie dostarczany w oparciu o zamówienia częściowe do siedziby
placówki wskazanej w § 2 ust 1 zgodnie ze złożonym zamówieniem telefonicznym, email
lub faxem, w ciągu ………. dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Przez „dni robocze” rozumie się „dni od poniedziałku do piątku”, bez sobót, niedziel i dni
ustawowo wolnych od pracy.
3. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie dostarczony transportem Wykonawcy,
a koszt transportu wliczony jest w cenę dostawy.
4. Nie dopuszcza się pozostawiania przedmiotu zamówienia bez opieki lub przekazywania
go osobom nieupoważnionym.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zamówionego przedmiotu zamówienia
w obecności pracownika upoważnionego do odbioru za potwierdzeniem.
6. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 4 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %
wartości za daną dostawę za każdy dzień zwłoki.
7. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę któregokolwiek zamówienia
w wymaganym terminie Zamawiający może dokonać zakupu w zakresie danego
zamówienia u innego wybranego przez Zamawiającego sprzedawcy na koszt Wykonawcy.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot dostawy posiada wady,
niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który wymieni zakwestionowany towar
w ciągu 48 godzin nie obciążając Zamawiającego kosztami wymiany.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do
wysokości kar umownych.
10. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić
strony, nie może przekraczać 50% wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w §5
ust. 1 umowy.

§5
1. Wynagrodzenie maksymalne, obliczone zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi …….…….
zł brutto (słownie)………………………………………………………………………….
2. Ceny jednostkowe podane w Załączniku Nr …- Formularzu cenowym będą stałe przez
cały okres obowiązywania umowy.
3. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą, Wykonawca
zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych,
jeśli są one niższe od cen wskazanych w ofercie przez cały okres trwania promocji.
4. Ceny przedmiotu umowy obejmują jego wartość, wszystkie określone prawem podatki
(w tym podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty
transportu do jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1.
5. Podane w §5 ust. 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem maksymalnym i nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczeń, jeżeli Zamawiający nie zamówi całości asortymentu
określonego w Załączniku Nr …– Formularz cenowy.
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6. Zamawiający zastrzega, że ma prawo niezrealizowania Umowy w pełnej wartości
przedmiotu zamówienia. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację zamówień
o wartości nie niższej niż 60% wartości wynagrodzenia brutto określonej w §5 ust. 1.
7. W przypadku konieczności rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części
zamówienia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wykonawca nie otrzyma
wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy i nie będzie podnosił wobec
Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu o zwrot poniesionej szkody lub
utraconych korzyści.
8. Należności za dostawy będzie regulować Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
po wystawieniu rachunku, faktury, faktury VAT potwierdzonej przez dyrektora/kierownika
jednostki zamawiającej.
9. Wykonawca ma możliwość wysłania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania dostępnej na stronie internetowej
https://pefexpert.pl/.
10. Wyklucza się przedpłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
11. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni
na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, zgodny z wykazem prowadzonym
przez Ministerstwo Finansów uregulowany w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
12. Za dzień zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.
13. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z ustawa z dnia o marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021
r. poz. 424).
14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu
Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności
(split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
15. Wykonawca będzie wystawiać faktury na dane:
Nabywca:
Gmina Łochów
ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów
NIP 824-17-07-277

Odbiorca:
(Nazwa placówki, gdzie dostarczono produkty)

§6
1. Poza przypadkami wskazanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
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stwierdzenia: dwukrotnie powtarzających się nieterminowych,
i nieodpowiedniej jakości dostaw.
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku
się nieterminowego dwukrotnego płacenia rachunków.

niekompletnych
powtarzającego

§7
Niniejsza umowa zostaje zawarta i wiąże strony nie dłużej niż przez 12 miesięcy, tj. od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz. U. 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

§9
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.),
która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Zmiana lub uzupełnienie postanowień Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa a art. 455 Prawa zamówień
publicznych.
4. Umowa podlega prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej i wszelkie
jej postanowienia będą interpretowane zgodnie z nim.
5. Żadna ze Stron nie ma prawa przekazywać swoich praw i zobowiązań wynikających
z Umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, Strony będą starały
się rozstrzygać polubownie.
7. Roszczenia lub spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym
także na tle ważności jej zawarcia, jak również interpretacji jej postanowień, których nie
można rozwiązać polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – odpowiednio jeden
egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
9. Integralną część Umowy stanowi:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
2) Załącznik Nr … - Formularz cenowy,
3) Załącznik Nr 12 - Formularz ofertowy.
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ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………

………………
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