Załącznik nr 4 do zaproszenia
WZÓR UMOWY / ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ………………………………. w Bieczu,
pomiędzy:

1)

Gminą Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, NIP 7381973883, Regon 370440614, reprezentowaną przez Mirosława Wędrychowicza –
Burmistrza Biecza,

2)

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieczu, ul. Binarowska 5, 38-340 Biecz, NIP 6851039040, REGON 004011058,
reprezentowanym przez Kierownika Panią Annę Rybę,

3)

Zespołem Obsługi Jednostek w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 31,38-340 Biecz, NIP 7381836407, REGON 491993880,
reprezentowanym przez Dyrektora Panią Renatę Gołębiowską,

4)

Szkołą Podstawową Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu, ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz, NIP 7381902771, REGON 492736553,
reprezentowaną przez dyrektora Pana Rafała Szarłowicza,

5)

Szkołą Podstawową Nr 2, im. Wacława Potockiego w Bieczu, ul. Bochniewicza 2, 38-340 Biecz, NIP 7381976605,
REGON 001200095, reprezentowaną przez dyrektora Panią Monikę Kowalską-Orlewską,

6)

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Binarowej, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gminne Przedszkole
im. Króla Kazimierza Wielkiego, Binarowa 458, 38-340 Biecz, NIP 7381920533, REGON 492829088, reprezentowanym przez
dyrektora Panią Jolantę Małczak,

7)

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Korczynie, Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi i Przedszkole im. Św. Kingi, Korczyna 213,
38-340 Biecz, NIP 7381920527, REGON 492827528, reprezentowanym przez dyrektora Panią Teresę Ruwińską-Przybyłowicz,

8)

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy, Szkoła Podstawowa im. prof. Aleksandra Kosiby, i Przedszkole im. prof. Aleksandra
Kosiby, 38-306 Libusza 679, NIP 7381902280, REGON 492828150, reprezentowanym przez dyrektora Pana Aleksandra Kalisza,

9)

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole, 38-323 Rożnowice
325, NIP 7381918393, REGON 492826693, reprezentowanym przez dyrektora Panią Ewę Kozieł,

10) Zespołem

Szkolno-Przedszkolnym w Strzeszynie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole, Strzeszyn 391,
38-340 Biecz, NIP 7381901889, REGON 492736560, reprezentowanym przez dyrektora Panią Jadwigę Szarą,

11) Szkołą

Podstawową im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej, Grudna Kępska 91, 38-340 Biecz, NIP 6851663755,
REGON 001200014, reprezentowaną przez dyrektora Panią Ewę Lenard,

12) Szkołą

Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach, Racławice 190, 38-323 Rożnowice, NIP 6851572900,
REGON 001200066, reprezentowaną przez dyrektora Joannę Alibożek,

13) Szkołą

Podstawową im. Jana Pawła II w Sitnicy, Sitnica 103a, 38-323 Rożnowice, NIP 7382150586, REGON 365226767,
reprezentowaną przez dyrektora Bogusława Moroń,

14) Gminnym

Przedszkolem w Bieczu, ul. Tysiąclecia 29, 38-340 Biecz, NIP 7381866928, REGON 492040857,reprezentowanym
przez dyrektora Panią Dorotę Kwiatkowską,

15) Publicznym

Żłobkiem „Biecka Akademia Malucha” w Bieczu, ul. Tysiąclecia 29, 38-340 Biecz, NIP 7382151290,
REGON 366047587,reprezentowany przez dyrektora Panią Dorotę Kwiatkowską,

16) Centrum

Integracji Społecznej „Vox Cordis” w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz, NIP 7382150824,
REGON 365586922, reprezentowanym przez p.o. kierownika Panią Annę Rybę.

zwanymi dalej Zamawiającym,
a
............................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty
130 000 złotych
netto.
Postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania zamówień dla
których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest regularna dostawa środków czystości zwanych dalej „środkami” wymienionych
w Załączniku do niniejszej umowy, dla Urzędu Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biecz
w ilościach wynikających z rzeczywistego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.
2. Miejscem dostawy środków, o których mowa w ust. 1 jest siedziba Urzędu Miejskiego w Bieczu, 38-340 Biecz,
ul. Rynek 1 – pokój Nr 2, oraz siedziba wymienionych wyżej jednostek organizacyjnych.

§2
Obowiązki Stron i terminy realizacji

1. Wykonawca będzie dostarczał zamawiane przez Zamawiającego środki do siedziby Zamawiającego, określonej w §1
ust. 2, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

2. Standardowe zamówienie, obejmujące środki wymienione w Załączniku do umowy, będzie realizowane w ciągu 3 dni

roboczych.
3. Dostawa zamówionych środków odbywać się będzie sukcesywnie (dla Urzędu Miejskiego w Bieczu nie częściej
niż raz na dwa tygodnie, dla pozostałych Zamawiających nie częściej niż raz w miesiącu), po uprzednim złożeniu
przez Zamawiającego pisemnego zamówienia (w formie elektronicznej lub faxem). Fakt otrzymania niniejszego
zamówienia zostanie niezwłocznie potwierdzony przez Wykonawcę w wyżej wymienionej formie.
4. Dostawa może być realizowana jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
5. Odbiór środków zostanie dokonany przez Zamawiającego w dniu dostawy. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie
potwierdzenie odbioru podpisane przez Zamawiającego, z ewentualnym wskazaniem wszystkich braków ilościowych
oraz zastrzeżeń i uwag dotyczących środków. W przypadku braków ilościowych, Zamawiający będzie uprawniony
do wstrzymania się z zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia za brakujące środki do czasu ich prawidłowej
dostawy.
§3
Płatności

1. Szacunkowe wynagrodzenie wynikające z podanych w ofercie niezmiennych cen jednostkowych za realizację całości
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

zadania wyniesie : ……………………...zł brutto słownie: (………………… zł brutto)
Za maksymalną wartość umowy przyjmuje się kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania
w wysokości……………….. zł brutto
Ceny jednostkowe środków określonych w Załączniku nr 1 do umowy pozostaną niezmienne przez okres
obowiązywania umowy z wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT.
Płatności za faktycznie dostarczane środki, z zachowaniem cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1
do umowy będą regulowane na podstawie faktur VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
z terminem płatności 30 dni od dnia otrzymania faktur VAT.
Płatność na podstawie faktur wystawianych odrębnie dla każdego odbiorcy/płatnika. Faktury winny być wystawiane
według poniższego wzoru( dotyczy jednostek organizacyjnych gminy, które podlegają centralizacji VAT).
Nabywca:
Gmina Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, NIP 738-197-38-83,
Odbiorca/płatnik:
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej.
Faktury będą dostarczane bezpośrednio dla każdej jednostki (płatnika).
Faktyczna realizacja dostaw odbiegająca od poziomu szacowanych dostaw nie może być powodem do zmiany
warunków umowy.
Koszt przewozu i ubezpieczenia transportu towaru ponosi Wykonawca.
Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Gwarancja

1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone środki są nowe, fabrycznie opakowane, jakościowo dobre.
2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie zgodności i kompletności
z niniejszą umową.
§5
Odstąpienie od umowy

1. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji
umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała obowiązków wynikających z umowy.

2. W obydwu przypadkach wskazanych w ust. 1 odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany
do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia
do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu
strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych.
3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia pisemnego oświadczenia
o odstąpieniu stronie przeciwnej.

§6
Kary umowne
1.
2.
3.
4.
5.

Za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy ,wypowiedzenia lub rozwiązania
Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ,w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych , jeżeli poniesiona przez niego
szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.
§7
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wszelkie spory z tytułu zapisów niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
Załącznik nr 1 jest integralną częścią umowy.
W przypadku braku skuteczności ust. 2 spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

