
 
 

Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO nr AG.26.2.19.2020  

 

 
UMOWA Nr ………………………..  

 
Zamówienie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 
w/w ustawy, prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Szacunkowej Nieprzekraczającej Równowartości 
Kwoty 30 000 EURO w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego 
traktowania Wykonawców. 

 
 
zawarta w Tarnobrzegu w dniu …………..………. pomiędzy: 

 
GMINĄ TARNOBRZEG, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg NIP: 867-20-79-199 – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie ul. 

Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, reprezentowaną przez Panią Lilianę Lewińską – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu, zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie” 

  
a 

 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………  
zwaną/ym dalej Wykonawcą 

 
Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu umowy są do tego prawnie umocowane zgodnie 

z wymogami prawa polskiego, w związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej 

w przypadku jakichkolwiek sporów. 
 

§ 1.  
PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa rękawic ochronnych oraz środków dezynfekujących dla potrzeb Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Podana w załączniku ilość jest 

szacunkowa, co oznacza, że ilości te mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, o czym Wykonawca 

zostanie poinformowany poprzez złożenie zamówienia. Dostarczone produkty są fabrycznie nowe, podlegają ocenie 

zgodności i są oznaczone znakiem CE, wolne od wad technicznych i prawnych. 

 

 
§ 2.  

WARUNKI I TERMIN DOSTAWY  
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 4 grudnia 2020 roku.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego poinformowania Zamawiającego o terminie dostawy z jednodniowym 

wyprzedzeniem. Dostawa musi odbywać się w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30.  
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do s iedziby Zamawiającego 

w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 3 do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.  
4. Zamawiający w dniu dostawy potwierdza okoliczność dostawy przedmiotu umowy. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 

będzie pisemnym protokołem odbioru ilościowego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy w 

terminie do 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia po dacie podpisania protokołu ilościowego.  
6. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z załącznikiem nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

dokonać wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny w terminie do 5 dni roboczych. 

8. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem 

podwykonawców…………………………………, którym zamierza powierzyć wykonanie ...........................*.  
9. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za wszelkie 

zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z powierzeniem wykonania części zamówienia oraz za zapłatę 

podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający z ust. 8. 

 
 
 



 
 

 

 
§ 3.  

WARUNKI PŁATNOŚCI  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty Wykonawcy wg ceny określonej w 

załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz Ofertowy) tj.: wartość netto: ……………….…….……. zł, 

słownie………………………………. …./100, stawka VAT ……%, co łącznie daje wartość brutto: ………………………… zł; 

słownie: …………………………………………………………….. …/100. Ceny jednostkowe produktów zostały określone w 

załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  
1.1. W cenie brutto zawarty jest koszt przedmiotu umowy wraz z opakowaniem, transportem, wniesieniem przez Wykonawcę 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.  
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za produkty dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, 

przelewem w ciągu 14 dni od dnia dostawy i otrzymania faktury. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury w wersji elektronicznej. Faktura w wersji elektronicznej zostanie 

przesłana z adresu e-mail: ……………………………….. do Zamawiającego na adres e-mail: mopr@mopr.pl.   
4. Wykonawca zobowiązany jest w wystawianej fakturze/rachunku wskazać następujące dane: Nabywca – Gmina  

Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg NIP 867-20-79-199 Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 

Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg.   
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

6. W przypadku otrzymania błędnie sporządzonej faktury/rachunku, której z przyczyn formalnych nie można nadać biegu, 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę. 

7. Naruszenie terminu określonego w ust. 5 wskutek nieskorygowania błędnie wystawionej faktury/rachunku nie uprawnia 

Wykonawcy do podnoszenia żadnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu, w tym do żądania odsetek ustawowych.  
8. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu zapłaty na konto 

Wykonawcy. 

 
 

§ 4.  
KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 

1;  
b. za nienależyte wykonanie lub niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 począwszy od 

następnego dnia po tym terminie przez kolejne 14 dni, 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.  
1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy do 5 dni po terminie określonym w § 4 ust. 1 lit. b, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.  
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto umowy 

określonej w § 3 ust. 1.  
3.1. Kary umowne określone w § 4 ust. 1 lit. b oraz ust. 3 podlegają sumowaniu. 

3. Strony ustalają, że w razie naliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi notę obciążeniową z 14 dniowym terminem 

płatności. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 5.  
Warunki zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w 

przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności wystąpienia "siły wyższej", 

rozumianej jako okoliczności, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu 

nawet najwyższej staranności, 

2) gdy Przedmiot umowy został wycofany ze sprzedaży, zaprzestano jego produkcji lub brak jest dostępu do niego na 

rynku (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego) dopuszcza się zaoferowanie i dostarczenie 

innego produktu pod warunkiem, iż parametry techniczne nie są gorsze od pierwotnie zaoferowanych, a cena 

jednostkowa pozostaje bez zmian, 

3) zmiany lub dopuszczenia lub rezygnacji z podwykonawcy, o ile zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości 

lub jakości wykonania Przedmiotu umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji Przedmiotu 

umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy,  

mailto:mopr@mopr.pl


 
 

4) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, które zaistniały z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, lub wskutek 

okoliczności zależnych od Zamawiającego - zmiana możliwa jest o czas wynikający z tych okoliczności, 

5) zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz terminów na usunięcie ewentualnych wad Przedmiotu umowy 

oraz zasad dokonania odbiorów, w sytuacji przedłużenia się procedur związanych z prowadzonym postępowaniem 

w sprawie udzielenia zamówienia. 

2. Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

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

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.  
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd 

powszechny. 

4. W okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Wykonawca zobowiązuje się do 

przestrzegania obowiązujących w tym czasie przepisów prawa oraz do bieżącego śledzenia zmian tych przepisów, 

w szczególności określających sposób zabezpieczenia osób świadczących usługi oraz mogących wpływać na realizację 

umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. 

7. Integralną część umowy stanowią: 
 

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  
b) formularz oferty cenowej – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 
 
 
 
 

 
Zamawiający        Wykonawca 


