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                                  Umowa na dostawy 

 
Zawarta w  Ostrowi Mazowieckiej dnia ………………-2018r. pomiędzy; 

Zakładem Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o., ulica B. Prusa 66  

Nr REGON 550733679, NIP 759-14-75-720 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod   

Nr 0000153255 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV  

wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 33.070.000,00 zł. 

reprezentowanym przez: Paweł Mieczkowski - Prezes Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

firmą:………………………………………………………………………………………. 

NIP …………………….  REGON ……………………………… 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………… 

zwanym dalej Dostawcą. 

                                                                        § 1 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U.z  2017 r. poz. 1579.), na podst. art. 4 pkt 8 

cytowanej ustawy 

 

                                                                        § 2 

 Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie na: 

 „ Dostawa środków ochrony osobistej dla pracowników ZGK w Ostrowi   Mazowieckiej 

Sp. z o.o.”-  zamówienie szczegółowo opisane w Zapytaniu ofertowym i Ofercie cenowej z dnia              

………………………   które stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

 

 

                                                                        § 3 

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie od   podpi-

sania niniejszej umowy/do dnia……………….-2019r. 

 

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się  dostarczenie  środków ochrony osobistej wskaza-

nych w Ofercie cenowej ,według zamówień częściowych zależnych od potrzeb zamawiającego. 

3. Wszystkie reklamacje załatwia Wykonawca na wskazanie Zamawiającego. 

 

                                                                        § 4 

1. Cena franco Ostrów Mazowiecka za wykonanie całości zamówienia, o którym mowa w § 2 

przed odpisem na PFRON wynosi ……………..zł netto + VAT …% (tj. ………..) czyli łącznie 

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

2. Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilościowe i jakościowe  podane w Formularzu            

Ofertowym. Zmianie ulegnie również wynagrodzenie-stosownie do zaistniałych zmian 

3. Cena netto jest stała przez okres obowiązywania umowy – zmienna będzie wartość             

procentowa odpisu na PFRON. 

4. Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć  Zamawiającemu informację o wysokości odpisu   

na PFRON. 

5. Zgodnie z Formularzem ofertowym, Załącznik nr 1 do Umowy, w pozycjach zaznaczonych 

jako podlegające odpisowi na PFRON, ma być dostarczany towar zgodny z deklaracją odpisu. 
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                                                                       § 5 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, według faktur częściowych wystawionych po każ-

dej dostawie na wskazany przez  Dostawcę  rachunek bankowy w ciągu do 30 dni od daty do-

starczenia  Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

 

                                                                        § 6 

1. Wymagania dotyczące dostaw i  kary umowne: 
a). Czas dostawy to 4 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia - do godziny 

1500 dnia czwartego. Np. zamówienie złożone 19-03-2018r. do 1500 liczymy, 20/21/22/23 do godziny 

1500. Za towar dostarczony po tym terminie, Dostawca będzie płacił kary umowne 3% wartości brutto 

danego zamówienia, za każdy dzień zwłoki. 

b). Dostawy powinny być kompletne wg. złożonego wcześniej zamówienia. 

c). Kompletność zamówienia będzie polegała nie tylko na ilości sztuk, ale i na rozmiarówce. 

d). Niezamówione rozmiary nie będą przyjmowane. 

e). Czas dostawy ubrań i obuwia o wymiarach standardowych, które będą podlegały odpisowi na PFRON 

ulega wydłużeniu do 10 dni roboczych z zachowaniem zasad określonych w lit:.a./b./c./d. 

f). Czas dostawy produktów o wymiarach niestandardowych, wytwarzanych pojedyńczo - na miarę 

,wynosi 15 dni roboczych, z zachowaniem zasad określonych w lit:.e. 

g). Inne produkty nieujęte w zamówieniu będą dostarczane w terminach uzgodnionych przez Strony. 

h. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu partii towaru, która nie będzie mu odpowiadała. 

2. Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Dostawcę, obciąży go 

karą  w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4. 

3. Kary umowne, o których mowa w tym paragrafie , Dostawca zapłaci na wskazany przez     

Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia      

doręczenia mu żądania przez Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest 

upoważniony     do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy. 

 

                                                                        § 7 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

                                                                        § 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

                                                                        § 9 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd  usytuowany   

w siedzibie Zamawiającego. 

 

                                                                       § 10 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy , 

dwa dla Zamawiającego 

 

 

 

 

 

…………….......... …………………… 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      DOSTAWCA 

  

 


