
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Projekt umowy

zawarta w dniu …......................... 2021 roku pomiędzy:
Powiatem Sierpeckim – Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie, ul. 3 Maja
116, ,09-227 Szczutowo, NIP: 7761676252, REGON: 611333935
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Marię Grażynę Topolewską przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Ewy Bartnickiej
zwanym w treści umowy Odbiorcą
a
………………………………………………………………………………………………wpisaną 
do ……………………………………………………………Nr……………………. reprezentowaną
przez:
…………………………………
………………………………....
zwaną w treści umowy Dostawcą.

Umowa   zawarta    zostaje  w   wyniku   przeprowadzonego   postępowania  o zamówienie
publiczne, w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Dom
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie.

§ 1
Przedmiotem  umowy  jest  zakup  i  dostawa  wyrobów  chłonnych  jednorazowego  użytku
refundowanych i pełnopłatnych dla osób z problemami nietrzymania moczu  wyszczególnionych
w załącznikach nr A i B – tabela asortymentowa.

§ 2
1. Dostawca zobowiązuje się do systematycznych dostaw przedmiotu umowy na podstawie zleceń
na  zaopatrzenia  w  wyroby  medyczne  wraz  z  dodatkowymi,  tzw.  100%  (asortyment  poza
programem refundacji  NFZ)  dla  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  im.  Jana  Pawła  II  w
Szczutowie  w  okresie  od  dnia  1  stycznia  2022  r.  do  dnia  31  grudnia  2022  r.,  zgodnie  z
każdorazowym zamówieniem, w dni powszednie, w godzinach 7:30 - 15:30.

2.  Odbiorca  zastrzega  sobie  prawo do zmniejszania  zakresu zamówienia  i  składania  zamówień
w miarę potrzeb.  Określone w tabeli  asortymentowej  ilości wyrobów chłonnych mają charakter
szacunkowy. O faktycznej ilości zamówionych w/w produktów decydować będą bieżące potrzeby
Odbiorcy.

3. Zamówienie na każdą kolejną dostawę, określające jej wielkość będzie składane przez osobę
upoważnioną przez Odbiorcę. Osobą upoważnioną ze strony Odbiorcy do współdziałania w tym
zakresie jest Kierownik Działu Opiekuńczo – Wspomagającego lub osoba zastępująca. 

4. Dostawca zobowiązany jest do odbioru zleceń  na zaopatrzenie od Odbiorcy co najmniej raz
w miesiącu i ich realizację w ciągu 3 dni od powiadomienia telefonicznego lub mailem. Odebranie
zleceń na zaopatrzenie zobowiązuje Dostawcę do ich realizacji.

5.  Jeżeli  zaistnieje  taka  potrzeba,  dodatkowe  zlecenia  Dostawca  zrealizuje  w  ciągu  5  dni  od
powiadomienia telefonicznego lub mailem.

6. Dostawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  przedmiot  zamówienia  własnym  transportem  i  na 
własny koszt do magazynu Odbiorcy.



§ 3
1.  Dostawca ma obowiązek dostarczania  zamówionych produktów oznakowanych znakiem CE,
objętych  odpowiednimi  atestami  oraz  spełniających  wymogi  norm  jakościowych  i  technologii
produkcji określonych w Polskich Normach w tym spełniających normy ISO w zakresie chłonności.

2. Odbiorca każdorazowo sprawdza z dowodem dostawy zgodność przyjmowanej partii przedmiotu
zamówienia w obecności Dostawcy oraz potwierdza odbiór jakościowo - ilościowy.

3. W razie stwierdzenia nieodpowiedniej jakości Odbiorca może zażądać wymiany towaru na wolny
od wad lub dokonać jego zwrotu.

4.  W przypadku  stwierdzenia  przy  przyjmowaniu  wad  jakościowych  i  ilościowych,   Odbiorca
winien na odwrocie dowodu dostawy podać ilość i rodzaj asortymentu zakwestionowanego.

5. Zakwestionowane artykuły mogą być przez Dostawcę zabrane lub pozostawione u Odbiorcy do
czasu wyjaśnienia sprawy.

6. Przyjęcie reklamacji zobowiązuje Dostawcę do natychmiastowej dostawy towaru dobrej jakości,
zgodnie z zamówieniem o ile Odbiorca nie zrezygnuje z części lub całości dostawy.

§ 4
1. Dostawca wystawia fakturę na której wyszczególni rodzaj, ilość i cenę dostarczonych artykułów,
odpłatność NFZ, odpłatność Odbiorcy do wysokości limitu oraz odpłatność mieszkańca powyżej
limitu. Cenę za dostarczone artykuły ustala się zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z zamówionym towarem:
1) fakturę wystawioną na Odbiorcę w części  dotyczącej  należności  nie  objętej  refundacją NFZ
i nie pokrytej przez mieszkańca,
2) faktury z refundacją NFZ wystawione imiennie na poszczególnych mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie  z wyszczególnieniem kwot:
a) refundacja NFZ,
b) do limitu NFZ,
c) powyżej limitu NFZ
3)  zbiorcze  zestawienie  całej  dostawy  ze  wskazaniem  numeru  faktury,  imienia  i  nazwiska
mieszkańca, kwoty, ilości, odpłatności Odbiorcy (do wysokości limitu) oraz odpłatność mieszkańca
(powyżej limitu).

3.  Dostawca zobowiązany jest do wystawiania faktur na:

NABYWCA: Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, NIP: 7761676252

ODBIORCA: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie, ul. 3 Maja 116, 09-227
Szczutowo  dla faktur dotyczących §4 ust. 2 pkt 1, zaś dla faktur dotyczących §4 ust. 2 pkt 2, Dom
Pomocy Społecznej   im.  Jana Pawła II  w Szczutowie,  ul.  3 Maja 116, 09-227 Szczutowo a w
nawiasie imię i nazwisko mieszkańca Domu.

4. Ceny obejmują podatek VAT.

5. Wartość zamówienia, w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie: kwota netto................zł 
+ podatek VAT........zł. = ..............zł kwota brutto(słownie: .................................................................)
zgodnie ze złożonym przez Dostawcę formularzem ofertowym.

6. Odbiorca zobowiązany jest do bezgotówkowej zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia po
otrzymaniu faktury VAT w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia na konto Dostawcy wskazane na
fakturze.



7.  Za  artykuły  nie  zamówione,  a  dostarczone  przez  Dostawcę,  Odbiorca  nie  będzie  ponosił
odpowiedzialności finansowej.

§ 5
1.  Odbiorca  przewiduje  możliwość  zmian  postanowień  umowy  z  wybranym  Dostawcą
w następujących okolicznościach:
a) zmiany będą korzystne dla Odbiorcy,
b) Odbiorca dopuszcza zmiany ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT
wynikającej z obowiązującego prawa.

§ 6
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia
2022 r.  i  może być rozwiązana z  zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia oraz
w każdym czasie za porozumieniem stron.

2. W okresie wypowiedzenia obowiązują warunki zobowiązania niniejszej umowy.

3.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  i  wprowadzone  mogą  być
w formie aneksu za zgodą obydwu stron.

§ 7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy –
Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny.

2.  Spory  wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy,  strony  podają  rozstrzygnięciu  sądowi
powszechnemu, właściwemu dla siedziby Odbiorcy.

§ 8
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

            ….......................................                                              .......................................
                     Dostawca                                                                         Odbiorca

 


