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UUMMOOWWAA  nr ___/2018 

 
 

zawarta w dniu …………………………. 2018 roku w Wielkiej Nieszawce pomiędzy  

Powiatem Toruńskim, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, NIP: 956-20-86-885, 

działającym przez jednostkę organizacyjną: Dom Pomocy Społecznej  

w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice, reprezentowanym przez 

Dyrektora działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą  

nr 241/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2016 r.  

w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom jednostek organizacyjnych 

Powiatu – Anetę Rybacką - Skorulską, zwanym dalej w treści Umowy 

„Zamawiającym”,   

a  

…………………………………..…………………………………………………………………….… z siedzibą w 

…………………………………..…………………………………………………………..…., NIP …………………………, 

REGON ………………………………  reprezentowanym przez …………………………………………….., 

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”. 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy są sukcesywne dostawy pieluchomajtek dziennych, 

pieluchomajtek oddychających, majtek chłonnych, pieluch anatomicznych, wkładek 

chłonnych, chusteczek nasączanych oraz pianek myjąco – pielęgnujących zwanych 

dalej w treści Umowy „artykułami” na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej w Wielkiej Nieszawce, wymienionych w Formularzu Ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 1, będący integralną częścią Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu artykuły, których cenę 

jednostkową określa Formularz Ofertowy. 

3. Zamawiający zastrzega w trakcie obowiązywania Umowy możliwość zamawiania 

artykułów nieuwzględnionych w Formularzu Ofertowym, których możliwość zakupu  

nie można było przewidzieć w chwili przygotowywania postępowania na dostawy,  

o których mowa w § 1 ust. 1. 

4. Ilość poszczególnych artykułów wynikających z Formularza Ofertowego stanowi 

wielkość szacunkową. Strony dopuszczają możliwość ilościowego i rzeczowego 

ograniczenia lub zwiększenia dostaw artykułów określonych w Formularzu Ofertowym, 

w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 



 

St
ro

n
a2

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć artykuły w asortymencie, ilościach                            

i opakowaniach jednostkowych, ustalonych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie dostarczał artykuły na podstawie zamówienia składanego przez 

pracownika DPS telefonicznie lub faksem na nr ……………………….., lub e-mailowo pod 

adresem …………………………………… zazwyczaj raz w miesiącu lub w każdej chwili według 

potrzeb Zamawiającego. 

3. Podstawą realizacji zamówienia są zlecenia wystawione przez lekarza. 

4. Strony dopuszczają możliwość zamawiania artykułów niewymagających dla realizacji 

zlecenia wystawionego przez lekarza. 

5. Zamówione artykuły będą dostarczane do siedziby Zamawiającego transportem 

Wykonawcy na jego koszt i ryzyko w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia 

zamówienia, zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy w godzinach 800 – 1300, z wyłączeniem sobót             

i niedziel. 

6. Dostarczone artykuły do Zamawiającego muszą być pakowane z podziałem na artykuły 

– ceny z uprawnieniami oraz artykuły – ceny bez uprawnień. 

7. Faktura za dostarczone Zamawiającemu towary będzie wystawiana przez Wykonawcę  

każdorazowo w dniu, w którym nastąpiła dostawa. Wykonawca zobowiązany jest 

wystawić imienne faktury na produkty zamawiane na zlecenia lekarskie. Faktura 

powinna zostać wystawiona w następującej formie: 

NABYWCA: Powiat Toruński 

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 

NIP: 956-20-86-885 

ODBIORCA: Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice 

§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w Umowie jest 

wolny od wad i uszkodzeń. 

2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia niezgodnego                        

z § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający może żądać niezwłocznej wymiany przedmiotu 

zamówienia na nowy, wolny od wad i uszkodzeń, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczony towar 

pod względem jego jakości. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością. 
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§ 4. 

1. Ceny artykułów, o których mowa w § 1 Umowy pozostaną niezmienne przez cały okres 

obowiązywania Umowy. 

2. Ceny artykułów, o których mowa w § 1 mogą ulec zmianie jedynie w następujących 

przypadkach: 

a) Zmiany cen urzędowych wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia                       

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, 

będące przedmiotami oraz środkami pomocniczymi, 

b) Zmiany obowiązujących stawek podatku VAT, 

c) Zmiany cen na niższe niż w Formularzu Ofertowym. 

3. Zmiana cen artykułów wymaga zgody obu Stron w formie pisemnego aneksu  

do Umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w § 4 ust. 2c Umowy. 

§ 5. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 20 listopada 2018 r. do dnia  

19 listopada 2020 r. 

Łączna szacunkowa wartość zamówienia w okresie umowy wynosi: …………………………… zł 

brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………………….………...). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury zbiorowej 

(wyszczególnione rozliczenia: odpłatność mieszkańca, odpłatność DPS, odpłatność NFZ) 

oraz na życzenie Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce faktury imienne  

na mieszkańca DPS (wyszczególnione rozliczenia: odpłatność mieszkańca, odpłatność 

DPS, odpłatność NFZ). 

3. Wykonawca dołączy do faktury zbiorowej specyfikację – wykaz imienny mieszkańców 

DPS wraz z ilością sztuk artykułów dla każdego z mieszkańców, których dotyczy 

przedmiotowa faktura. 

4. Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w terminie do 21 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto Wykonawcy: 

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

(konto posiada / nie posiada dołączony rachunek VAT na potrzeby mechanizmu 

podzielonej płatności – split payment). W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie 

faktury, uiści on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

5. Każdorazowo faktura VAT zostanie wystawiona z podziałem na artykuły – ceny                       

z uprawnieniami oraz artykuły – ceny bez uprawnień. 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 
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a) opóźnienia w dostawie artykułów – w wysokości 0,5 % wartości opóźnionej dostawy 

za każdy dzień opóźnienia; 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 

Umowy; 

c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 15 % wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 

Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych, 

każdorazowo z należności Wykonawcy za niewykonany przedmiot niniejszej umowy.  

§ 7. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę              

na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał usługę w sposób wadliwy albo sprzeczny  

z Umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu dostaw, 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 5 dni, a po bezskutecznym 

upływie tego terminu odstąpić od Umowy. 

§ 8. 

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 

Strony polubownie. Próba osiągnięcia rozwiązania polubownego będzie uważana  

za niedoszłą do skutku od momentu, gdy jedna ze Stron poinformuje o tym pisemnie 

drugą Stronę. 

2. Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez 

właściwy sąd. 

§ 9. 

Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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§ 11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

……………………..…….. ……………………..…….. 

 


