Załącznik nr 3
ZP/DPS/2/2020
-WZÓRUMOWA NR ......./......................
W postępowaniu o wartości Zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 p. 8 ustawy PZP

zawarta w dniu .............................. w Bramkach:
Powiat Warszawski Zachodni ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP 527-218-53-41
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
05 – 870 Błonie, Bramki ul. Północna 18
NIP: 529-10-16-674, REGON: 000295811
jako Zamawiający
reprezentowanym przez:
1. Seweryna Chruścińskiego – dyrektora
2. Mariannę Kamińską – główną księgową
Firma:
…………………………………………………………………………………………………...
z siedzibą w ………………………przy ul. ……………………………………………………
NIP: …………………….., REGON:………………………………,
jako Wykonawca
reprezentowanym przez:
1.
…………………………………….-………………
2.
…………………………………….-………………
§1
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa środków czyszczących i polerujących do Domu
Pomocy Społecznej w Bramkach, w ilości i cenach określonych w ofercie Wykonawcy,
która stanowi integralną część niniejszej umowy.
2.
Harmonogram dostaw: dostawy raz w miesiącu
3.
Dostawa środków czyszczących i polerujących do Domu Pomocy Społecznej w
Bramkach odbywać się będzie nieodpłatnie transportem Wykonawcy wraz z wniesieniem
asortymentu do magazynu.
4.
Wykonawca winien dostarczyć towar w stanie nadającym się do użytkowania zgodnie
z Polskimi Normami oraz normami HACCP. Wykonawca udziela gwarancji
Zamawiającemu, że towar jest dobrej jakości.
§2
Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wynosiło …… …………………zł brutto
(słownie: ………………………………………………….brutto), zgodnie z załącznikiem nr 1
do złożonej oferty, z tym że Zamawiający zapłaci tylko za dostarczony towar.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostawy asortymentu podanej w formularzu
ofertowym w ilości nie przekraczającej 30% zamówienia podstawowego, na rzecz którego
prowadzone jest postępowanie.
Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia jeżeli
potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.
§3
1

Strony ustaliły, iż:
1. Zapłata za przedmiot umowy będzie następować partiami po dostarczeniu towaru
i wystawieniu przez Wykonawcę faktury.
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty dostarczenia
faktury Zamawiającemu.
3. Dane do faktur:
Nabywca - Powiat Warszawski Zachodni ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, NIP 527-218-53-41
Odbiorca - Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w
Bramkach ul. Północna 18, 05 – 870 Błonie.
§4
1. Umowa została zawarta na czas określony do 31.12.2020 r. w czasie której ceny
zaoferowane przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianie z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana ceny jednostkowej brutto może nastąpić w przypadku zmiany stawek VAT.
§5
Strony ustalają, że:
- za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 100 zł kary za każdy dzień
zwłoki, licząc od następnego dnia ustalonego w umowie, w którym dostawa miała być
zrealizowana;
- za złą jakość dostawy (towaru) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
100 zł dziennie, jak za zwłokę w dostawie, licząc od dnia, w którym zakwestionowano
jakość dostawy, aż do dnia dostarczenia towaru bez wad;
- w przypadku opóźnienia w terminie zapłaty zamawiający zapłaci ustawowe odsetki
za każdy dzień zwłoki.
§6
1.

W przypadku niedotrzymania warunków przez jedną ze stron, drugiej stronie
przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2.
Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę zapłaci on 10 %
wartości zamówienia.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego
Wykonawca może żądać zapłaty jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia
od umowy.
§7
1.

Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia
drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
2.
Oświadczenie winno zawierać uzasadnienie.
§8
1.

Zamawiający zastrzega sobie 1-dniowy termin od momentu dostawy na telefoniczne
zgłoszenie Wykonawcy ewentualnych zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu umowy lub
jego części.

2

2.

Jeżeli Zamawiający w powyższym terminie zgłosi zastrzeżenia do wykonania
przedmiotu umowy lub jego części, obie strony ustalają protokolarnie zakres bezpłatnego
dokonania przez Wykonawcę niezbędnych zmian i poprawek.
§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W razie sporu o wykonanie umowy przed skierowaniem sprawy na drogę sądową strony
winny wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.
§ 11
1. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje iż jest
Administratorem danych osobowych, które przetwarzane mogą być w celu wykonania
niniejszej umowy.
2. Dane osobowe przetwarzane będą wówczas na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
osobowych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, oraz co do których może mieć
dostęp w trakcie realizacji umowy i w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez
Zamawiającego zarówno w trakcie trwania umowy jak również po jej ustaniu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia
danych osobowych o ile nie są one jawne.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi
zobowiązaniami, może być uznane przez Zleceniodawcę za naruszenie przepisów o
ochronie danych osobowych.
6. 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
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1330 ze zm.).
§ 12
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, nie uzgodnione
polubownie rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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