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                                       UMOWA    DOSTAWY 

 

 
 W  dniu   ................................................      w   Niedabylu   pomiędzy: 

 

1. Powiatem Białobrzeskim, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, NIP: 798 14 64 078  

- Domem Pomocy Społecznej w Niedabylu, Niedabyl 36 A, 26-804  Stromiec, reprezentowanym przez 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu - Arkadiusza Śliwę upoważnionego przez Zarząd 

Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych  

zwanym w  dalszej  treści  umowy  Zamawiającym 

a 

2. .................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................... 

     zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez ............................................................. 

 

     została zawarta umowa w trybie zapytania ofertowego. 

                     

                    § 1 

1. Przedmiotem umowy jest Sprzedaż   i  sukcesywne dostawy chemii gospodarczej,  środków  

    piorących, dezynfekujących i środków higieniczno- kosmetycznych dla Domu Pomocy Społecznej 

    w  Niedabylu. 

2.Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt do magazynu Zamawiającego. 

 

       §  2 

1. Umowę zawiera się na okres   1 roku tj. od dnia  .............................  do dnia    ...............................  

2. Umowa będzie wykonywana   sukcesywnie w partiach. 

2. Ilość poszczególnych partii, terminy zakupu  i dostawy będą każdorazowo określane przez 

     Zamawiającego telefonicznie lub faksem.  

 

                                                          § 3 

1.  Zamawiającemu służy prawo  do zmian ilościowych zamawianych poszczególnych  asortymentów 

     stanowiących przedmiot  zamówienia w zależności od faktycznych potrzeb  bez skutków  

     prawnych, a także zakupu artykułów nie wymienionych w wykazie bez konieczności zawierania 

     dodatkowej umowy.      

    § 4 

1. Przez okres trwania umowy będą obowiązywały ceny brutto określone przez Wykonawcę dla 

     każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1. 

2. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ustawy o wysokości stawki  podatku VAT. 

3. Ceny produktów Wykonawca może obniżyć w każdym momencie obowiązywania umowy bez  

     wymagalności zawierania aneksu do umowy. 

 



    

                                                        § 5 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  należność po 

       każdorazowej dostawie partii towarów przelewem w terminie 30 dni  od  daty otrzymania faktury  

       VAT 

2.    Dane na fakturach  należy wypełniać według  poniższego schematu: 

Nabywca:  
Powiat Białobrzeski  
ul. Plac Zygmunta Starego 9 
26-800 Białobrzegi  
NIP : 798-14-64-078 

 
Odbiorca:  
Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu 
Niedabyl 36 A 
26-804 Stromiec 

 
Faktury  wysyłać lub dostarczać na adres Odbiorcy.  
 

 

         

                                                           § 6 

1.    Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy co do jakości dostarczanych towarów. 

2.    Zamawiający może odmówić przyjęcia produktów złej jakości.  

 

     § 7 

Każda ze stron może wypowiedzieć  niniejszą umowę   z   1 – miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

    § 8 

1.  W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2.  Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie właściwy  

     Sąd miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

    § 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

WYKONAWCA                            ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


