
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

na "Sukcesywny zakup i dostawa środków czystości dla  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku". 

 

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ………. r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, Plac Wolności 13, 

78-400 Szczecinek, NIP: 673-00-10-209 - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

 

Dyrektora MOPS - Martę Niewczas, przy udziale Głównego Księgowego MOPS - 

Małgorzaty Kołomyckiej, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

 

……………….......................................……, zwanego w dalszej części umowy „Sprzedawcą”  

o następującej treści: 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom ww. 

ustawy. 

§ 1 

 

1. Przedmiotem  umowy  jest  „Sukcesywny zakup i dostawa środków czystości dla 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku” wg cen  przedłożonych przez 

Sprzedawcę w złożonej ofercie z dnia …………. wraz z załącznikami, stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy. Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe artykułów 

obowiązują przez cały okres trwania umowy. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie Zamawiającemu na swój koszt 

przedmiot umowy do budynków przy ul. Wiejskiej 4 i Koszalińskiej 89 w Szczecinku, po 

wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego w terminie do 3 dni 

roboczych od daty doręczenia zamówienia. 

3. Sprzedawca będzie dostarczał asortyment o bezspornie dobrej jakości, dopuszczony do 

obrotu i użytkowania na polskim rynku zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

oraz z co najmniej 6 miesięcznym terminem ważności od dnia dostawy. Sprzedawca 

zobowiązuje się dołączyć aktualne na dzień dostawy ww. asortymentu karty 

charakterystyki dostarczanych środków czystości. 

4. W przypadku dostarczenia uszkodzonych lub niespełniających wymagań specyfikacji 

artykułów Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia dokonać 

na własny koszt wymiany wadliwych artykułów i dostarczyć towar odpowiadający 

wymaganiom, określonym w specyfikacji. 

5. Zamawiający zastrzega, że ilości wyspecyfikowanych środków czystości podane 

w załącznik nr 2 do zaproszenia, do złożenia ofert są wielkościami prognozowanymi 

niezbędnymi do porównania ofert. Sprzedawca przyjmuje powyższe zastrzeżenie i wyraża 

na nie zgodę. Z tego tytułu nie przysługuje Sprzedawcy żadne roszczenie.  

 

§ 2 

 

Umowa zostaje zawarta na okres  od  01.05.2020 r. do 30.04.2022 r. 



§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy 

w wysokości iloczynu ilości dostarczonych materiałów i ceny jednostkowej materiałów 

wskazanych w ofercie na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni 

licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę zawierającą następujące 

dane Zamawiającego: 

Nabywca – Miasto Szczecinek 

plac Wolności 13 

78-400 Szczecinek 

NIP: 673-00-10-209 

Odbiorca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Wiejska 4 

78-400 Szczecinek. 

3. Należność, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zakupu dostawy i transportu  

przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia w trybie natychmiastowym od niniejszej 

umowy w przypadku nie wywiązania się przez Sprzedawcę ze zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy. 

2. W przypadku nie wywiązania się Sprzedawcy z obowiązku dostarczenia materiałów 

określonych w zamówieniu w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 

Sprzedawca zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 zł, za 

każdy dzień opóźnienia. 

3. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Sprzedawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 

2 000,00 zł. 

4. Zamawiający zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego lub Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 2 000,00 zł.  

5. Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony  

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z należnego 

wynagrodzenia. 

§ 5 

 

1. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych 

określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO  

w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.   

2. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie 

zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów 

cywilnoprawnych), których dane osobowe będą ujawniane drugiej stronie umowy jako 

administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, znanych 

Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO. 



§ 6 

 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na  

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

 

§ 7 

 

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     SPRZEDAWCA 

 

 

 

 


