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                                                                        Załącznik Nr 3                                         

UMOWA NR ……/2020 

zawarta w dniu  ………….. 

 

 

 

pomiędzy GMINĄ MIASTA TYCHY  

z siedzibą w Tychach, przy al. Niepodległości 49, 

NIP 646-00-13-450  REGON 276255507 

reprezentowaną przez: 

mgr Katarzynę Sawaryn – Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” z siedzibą w Tychach 

przy ul. Batorego 57 

zwanego dalej  „Zamawiającym” 

a     

……………………………….. 

z siedzibą w ………………………………………., 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………………….. 

NIP ………………………  REGON ………………………………….    

reprezentowaną przez: ……………………………………………………, 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

Z uwagi na to , że: 

1) wartość przedmiotu umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, 

do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) na mocy art. 4 pkt 8 powyższej ustawy, 

2) w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Zakup materiałów do terapii zajęciowej 

w Dziennym Domu Pomocy i rekwizytów do aktywizacji podczas zajęć w Klubie Seniora” w ramach 

projektu. pn. „Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach”, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. 

Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych 

i zdrowotnych – ZIT.”, Wykonawca złożył ofertę na łączną kwotę………….. zł. 

Strony zawierają niniejszą umowę. 

 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych materiałów do terapii 

zajęciowej i rekwizytów, rodzajowo i ilościowo określonego w załączniku do umowy, który stanowi 

integralną część umowy, zgodnie z warunkami określonymi w przeprowadzonym postępowaniu 

przetargowym. 
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§ 2 

1. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko pod adres dostawy Tychy 

ul. Edukacji 11 – Filia DDPS Wrzos. 

2.  Dostawa materiałów określona w grupie 1 i 2 – zostanie dokonywana sukcesywnie w ramach potrzeb 

zamawiającego w odstępie miesięcznym, począwszy od miesiąca kwietnia 2020r. do grudnia 2021r., 

dostawa materiałów wykazanych w grupie 3 i 4 dokonana będzie jednorazowo na podstawie złożonej 

oferty w terminie do 24 kwietnia 2020r, .  

3. Zamawiający dopuszcza wymianę/zamianę ilości i rodzaju materiałów określonego w załączniku 

do wysokości wartości zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z najwyższą starannością, efektywnością 

oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

5. Sposób transportu oraz opakowanie artykułów musi zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 

Za szkody powstałe z powodu nienależytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.  

 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich zamówionych dostaw począwszy od dnia 

……………….. do dnia 31.12.2021r. (grupa 1 i 2) i do dnia 24 kwietnia 2020r. (grupa 3 i 4). 

 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia należności za dostarczony towar, o którym mowa  

w § 1 do kwoty w wysokości …………… złotych brutto (słownie: ………………………złotych )  

2. Wynagrodzenie rozliczane będzie każdorazowo po dostarczeniu i odebraniu poszczególnych zamówień, 

przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy, zgodnie  

z przeprowadzonym postępowaniem.  

3. Rozliczenie wykonania umowy będzie przeprowadzane na podstawie faktur wystawianych przez 

Wykonawcę za każdą zrealizowaną dostawę osobno. 

4. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę do 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Dzień zapłaty uważa się za dzień dokonania przelewu 

przez  Zamawiającego. 

5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny jednostkowej na 

zamawiane materiały określone odpowiednio w grupie 1, 2,3,4. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 6460013450. 

7. Dane do faktury: 

NABYWCA: GMINA MIASTA TYCHY, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 49, 43-100 TYCHY                          

NIP: 646-00-13-450 

ODBIORCA: Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”, ul. Batorego 57, 43-100 Tychy. 

8. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT. 

9. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wynagrodzenie 

Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji wierzytelności na rzecz osób 

trzecich. 

10. Płatność nastąpi w mechanizmie podzielonej płatności. 
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§ 5 

Koordynatorem umowy za strony Zamawiającego jest ………………………… – tel. …………………., 

mail: …………………. 

Koordynatorem umowy za strony Wykonawcy jest …………………….. – tel. …………………...,          

mail: …………………. 

 

§ 6 

1. W przypadku ujawnienia wad jakościowych lub jeśli zamówione materiały lub rekwizyty będą różniły 

się wymaganymi przez Zamawiającego parametrami, cechami użytkowymi lub estetycznymi 

określonymi w postępowaniu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych materiałów 

na wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia tych nieprawidłowości.  

2. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia materiałów powstałe wskutek niewłaściwego 

ich przechowywania przez Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

1. Zamawiający może dochodzić kar w następujących sytuacjach : 

1) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Zamawiający jest uprawniony 

do dochodzenia kary umownej w wysokości 0,7% kwoty brutto zamówienia, określonej w § 4 ust.1 

umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu określonego w § 2 ust. 2 i § 6 ust. 

1. 

2) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto zamówienia określonej   

w § 4 ust.1. 

2. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. W razie gdy szkoda Zamawiającego przekroczy kwotę kar umownych Zamawiający ma prawo domagać 

się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy 

w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach, 

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy lub jego zakończeniem 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał zakończyć jego wykonywanie w terminie ustalonym 

w umowie, 

3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie ze sposobem realizacji opisanym w umowie, 

4) Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 

gdy Wykonawca nie wypełnia postanowień umowy, w szczególności co najmniej dwukrotnie naruszy 

terminy dostarczenia zamówień częściowych lub termin określony w § 6 ust. 1. 
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§ 9 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z  zastrzeżeniem zapisów ust.2. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa.  

 

§ 10 

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane  przez  sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  egzemplarzu dla każdej 

ze Stron.  

 

           

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 


