
 
Załącznik nr 4 

 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa zawarta w dniu …………… r. w Lucynowie Dużym pomiędzy: Marią Michalską 

Gabinetem Psychologiczno-Logopedycznym, NIP 1250270899, REGON 011717206-00020 

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Marią Michalską - Dyrektorem 

a 

……………………………………………….………………..………………..……………. 

…………………………………………………………………………………….…………. 

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………….……………………………………………………………………. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych do Żłobka Jadwinia w 

Lucynowie Dużym, według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, w ramach realizacji 

projektu pt. „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3 Ułatwienie powrotu 

do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Działania 8.3.1 

Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.  - RPO WP 2014-2020, zgodnie ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie i zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób, który zapewni 

prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy. 

4. Okres realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku. 

 

§ 2 

WYNAGRODZENIE 

1. Wysokość wynagrodzenia została ustalona w oparciu o ofertę Wykonawcy, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, i wynosi: ____________ zł brutto (słownie: 

______________________________________________________________________). 

2. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu na podstawie 

niniejszej umowy od Zamawiającego. 

3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 
4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie 

stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 

§ 3 

ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Rozliczenie dostaw nastąpi na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur / 

rachunków za poszczególne miesiące, wystawionych w oparciu o dokumenty potwierdzające 

wydanie towaru i zakres zrealizowanych dostaw, w oparciu o złożony Formularz oferty, stanowiący 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Należność za zrealizowane dostawy artykułów higienicznych płatna będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr _________________________________, w terminie do ….. 

dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

§ 4 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

2) informowania Wykonawcy o zakresie i terminach planowanych dostaw. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z treścią zapytania ofertowego, postanowieniami 

umowy i złożoną ofertą, 

2) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o problemach wynikłych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, 

3) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za jakość i terminowość realizacji dostaw artykułów 

higienicznych, 

4) ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe w czasie realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za jednodniowe opóźnienie w realizacji dostawy zgodnie z pkt. 3.5 Zapytania ofertowego, w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 

2) za dwudniowe lub większe opóźnienie w realizacji dostawy zgodnie z pkt. 3 e) Zapytania 

ofertowego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 



 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji 

o której mowa w § 6 ust. 2 umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 

1) jednorazowej rażącej zwłoki Wykonawcy rozumianej jako brak realizacji dostawy określonej w 

pkt. 3.e Zapytania ofertowego przez okres 10 dni. 

2. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia, że Zamawiający 

notorycznie opóźnia się z zapłatą za zrealizowane dostawy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie dostawy, 

2) Zmiana terminu realizacji zamówienia może być spowodowana jedynie wystąpieniem 

następujących okoliczności: 

a) siła wyższa lub klęska żywiołowa, 

b) zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, 

c) zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 

realizację umowy, 

d) zmianami formalno-organizacyjnymi 

3) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia po zawarciu umowy 

okoliczności, które nie były znane stronom. 

2. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest uzasadnić i 

udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany. 

3. Zmiany umowy mają być wprowadzone w następującym trybie : 

1) Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, 

zawierającym stosowne uzasadnienie. 

2) Wniosek winien być złożony w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmian, 

niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian. 



 
3) W przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zostanie 

poinformowany niezwłocznie o ich zaistnieniu i konieczności zmiany umowy. 

4) Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych 

aneksów do Umowy. 

§ 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

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

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

3. Klauzula informacyjne (RODO) 

 

 


