UMOWA
Nr PCPR……...2021.MB
Zawarta w …………...2021 r. w Gryfinie pomiędzy:
Powiatem Gryfińskim, ul Sprzymierzonych 4,74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280
reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91,
w imieniu którego działa Dyrektora Bożenę Stawiarską, zwaną w treści umowy
„Zamawiającym"
a
…………………….., ul. ………………, …-…… ………., nr KRS ……………, NIP
………….zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez upoważnionego do
reprezentacji:. …………………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
Umowa została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(wartość przedmiotu umowy mniejsza niż 130.000,00 zł).
§2
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa środków czystości, zgodnie ze składanymi
zamówieniami.
2. Miejscem dostawy środków czystości będzie siedziba Zamawiającego – tj. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
3. Dostawa towaru nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
§3
Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2021 r.
§4
1. Wykonawca oświadcza, iż artykuły są fabrycznie nowe i pochodzą z bieżącej produkcji.
2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:
1) zgodności z niniejszą umową i ofertą, stanowiącą integralna część umowy,
2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,
3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość
techniczną i użytkową artykułów ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich
usunięcie. Usunięcie wady polega każdorazowo na wymianie artykułu na artykuł o nie
gorszych parametrach, wolny od wad.
§5
1. Wykonawca „………………”, zobowiązuje się do wskazywania do rozliczeń wyłącznie
rachunków widniejących w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. ,,białej
liście” podatników VAT
2. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w ………… , ul…………….,…-….
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……… i do tego organu wpłaca podatki związane z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą.
3. Wykonawca „………………”, zobowiązuje się w przypadku zmiany właściwości
Naczelnika Urzędu Skarbowego poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego, nie
później niż w terminie 2 dni od zaistnienia tej zmiany w formie pisemnej oraz e-mailowej
na następujący adres email: k.zagorska@pcpr-gryfino.pl
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu
naruszenie przepisów prawa podatkowego przez Kontrahenta/Wykonawcę lub podmioty,
z pomocą których zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza,
bez prawa do prawa do powoływania się na przyczynienie się Zamawiającego do
powstania szkody.
5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca „……………….”, . zobowiązany jest wykazać
poprzez przesłanie stosownych dokumentów (w tym między innymi deklaracji VAT, pliku
JPK, dowodu złożenia deklaracji VAT, rejestrów sprzedaży VAT, potwierdzenia przelewu
zapłaty podatku VAT), że dokonał zapłaty za podatek VAT związany z fakturami VAT
wystawionymi w związku z realizacją niniejszej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia
takiego żądania przez Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

§6
Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy ujawniony
w wykazie podatników VAT, tzw. „Biała Lista”, w terminie 14 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
W przypadku braku, na moment realizacji płatności, wskazanego na fakturze rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie, o którym mowa w § 5 ust. 1, Zamawiający
uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą bez narażania się na jakikolwiek
obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy
opłaty. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury nie
stanowi również podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy, w szczególności z winy
Zamawiającego.
W razie stwierdzenia braków ilościowych lub przedmiotowych w dostarczonym towarze,
w stosunku do zamówienia lub w wykazie na fakturze VAT – Wykonawca zobowiązany
jest do uzupełnienia braków, pod rygorem wstrzymania płatności.
Koszt przewozu i ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca

§7
1. Złożona przez Wykonawcę oferta wraz z formularzem ofertowym stanowi załącznik do
niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.
2. Ceny jednostkowe podane w ofercie, o której mowa w ust. 1, będą stałe przez cały okres
obowiązywania umowy.
§8
1. Strony umowy ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za
nieterminowe wykonanie dostawy w wysokości 0,2% wartości danej dostawy za każdy
dzień opóźnienia.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ww. kary
umowne.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych, na
co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie zwłoki
w płatności.
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§9
1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy
nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnego mu z tytułu dostarczonego,
a nierozliczonego towaru.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy
w przypadku gdy Wykonawca nie będzie przestrzegał postanowień umowy,
w szczególności zawartych w § 4 i § 5.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron na piśmie pod
rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

……………………………….

……………………………….
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