
Załącznik nr 2  

                     UMOWA NR …/2019   

na  zakup wraz z dostawą pieluchomajtek i wkładów anatomicznych na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej „MORS” w Stegnie. 

zawarta w dniu ………………… pomiędzy: 

Nabywca - Powiat  Nowodworski, NIP 5792231171, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 

 82 – 100 Nowy Dwór Gdański 

reprezentowanym przez: 

Marię Pawłowską- Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie na podstawie 

Upoważnienia Nr 11/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 

Odbiorca- zwany dalej „Zamawiającym” lub „DPS” - Dom Pomocy Społecznej „MORS”  

w Stegnie, ul. Morska 11, 82 – 103 Stegna, 

a  

……………………………………………………………………………………………….  

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………. reprezentowaną przez; 

1. ………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie zapytania 

ofertowego z dnia 24.01.2019 r. (nr sprawy DPS 2/230/3/2019) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu ofertowym. 

 

§1. 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek i wkładów anatomicznych 

(zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularz ofertowy), na podstawie zleceń na zaopatrzenia  

w wyroby medyczne mieszkańcom – w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy.     

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia                   

i składania  zamówień w miarę potrzeb mieszkańców. 

2. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie tylko za rzeczywiście dostarczony towar zgodnie                

z cenami jednostkowymi brutto określonymi w formularzu ofertowym Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania zleceń na zaopatrzenie od Zamawiającego co 

najmniej raz w miesiącu i realizację ich w ciągu 5 dni od powiadomienia telefonicznego,  

e-mailem lub faksem. 

4. Osobami upoważnionymi do współdziałania w zakresie realizacji zamówień: 

1) ze strony Zamawiającego  

 kierownik działu opiekuńczo-medycznego Aleksandra Chojnacka-Huzar tel. +48 

55 247 83 84 w. 76; kom. +48 695 088 384; 

- realizacji umowy jest: 

 inspektor ds. zamówień publicznych: Izabella Kucwaj tel. +48 55 247 83 84 w. 29; 

fax +48 55 247 82 05; kom. 695 298 384; e-mail: dgo@dpsmors.pl 

       2) ze strony Wykonawcy przyjmowanie i realizacja zamówień:  

 

 …………………………………………….…………. 

 

5. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dodatkowe zlecenia Wykonawca zrealizuje w ciągu 2 dni od  

 powiadomienia telefonicznego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem i na 

swój koszt do magazynu Zamawiającego. 

7. Odebranie zleceń na zaopatrzenie zobowiązuje Wykonawcę do ich realizacji. 

 



 

§2. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczania zamówionych produktów według następujących 

wymogów: 

1. dobrej jakości wg obowiązujących norm jakościowych; 

2. zgodnie z obowiązującymi przepisami i złożoną ofertą; 

3. w oryginalnych opakowaniach. 

 

§3. 

1. Zamawiający wymaga dołączenia do dostawy certyfikatu wg normy ISO 11948-1 

wydanego przez niezależną instytucję. 

2. Zamawiający każdorazowo sprawdza z dowodem dostawy zgodność przyjmowanej partii 

przedmiotu zamówienia w obecności Wykonawcy oraz potwierdza odbiór jakościowo-

ilościowy. 

3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad jakościowych i ilościowych, Zamawiający 

winien na odwrocie dostawy podać ilość i rodzaj asortymentu zakwestionowanego. 

4. Zakwestionowane artykuły mogą być przez Wykonawcę zabrane lub też pozostawione                     

u Zamawiającego do czasu wyjaśnienia sprawy. 

5. Przyjęcie reklamacji zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowej dostawy towaru dobrej 

jakości, zgodnie z zamówieniem, o ile Zamawiający nie zrezygnuje z części lub całości 

dostawy. 

 

§4. 

1. W ciągu 3 dni po wykonaniu dostawy, Wykonawca wystawi fakturę, na której wyszczególni 

rodzaj, ilość i cenę dostarczonych artykułów, odpłatność NFZ, odpłatność Zamawiającego do 

wysokości limitu oraz odpłatność mieszkańca powyżej limitu. Cenę za dostarczone artykuły 

ustala się zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym stanowiącą załącznik do niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z zamówionym towarem: 

1) fakturę wystawioną na Zamawiającego z wyszczególnieniem  odpłatności DPS, refundacji 

NFZ oraz odpłatności klienta; 

2) specyfikację odpłatności do faktury - zbiorcze zestawienie całej dostawy, w której 

wyszczególnione będzie: numer faktury, imię i nazwisko mieszkańca, którego dotyczy 

zlecenie, nazwa artykułu higienicznego, ilość, cena, odpłatność Zamawiającego do 

wysokości limitu, refundacja NFZ  oraz odpłatność mieszkańca - zgodnie z Załącznikiem 

Nr 1 do umowy: „Specyfikacja odpłatności do faktury nr …..”  

3) faktury wystawiane imiennie na poszczególnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

„MORS” wg wniosków, przy zamówieniach indywidualnych (umowy cywilno-prawne)  

i dodatkowych. 

3. Zamawiający pokrywa część kosztów zamówienia do wysokości limitu; część ceny – 70% 

limitu – pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast powyżej limitu – sam mieszkaniec. 

4. Ceny obejmują podatek VAT. 

5. Wartość zakupionych artykułów higienicznych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ………….. zł 

brutto (słownie: ……………………………………………………. zł 00/100), w tym podatek 

VAT 8% tj. …….. zł. 

6. Umowa nie ulega rozwiązaniu po przekroczeniu wartości określonej w ust. 5 niniejszego 

paragrafu. 

7. Ilość dostarczonych produktów w okresie obowiązywania umowy może się różnić od ilości  

wymienionej w załączniku do umowy – formularzu ofertowym i będzie uzależniona od potrzeb 

Zamawiającego. 

 

 

 

 



§5. 

Zamawiający zobowiązany jest do bezgotówkowej zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia 

po dostarczeniu faktury na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia. 

 

§6. 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto wyłącznie w sytuacji zmiany stawki 

podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej podwyżce cen na piśmie na 14 dni przed 

jej wprowadzeniem. 

 

§7. 

1. Umowa niniejsza została zawarta na okres 2 lat, tj. od dnia 08.02.2019 r. do dnia 07.02.2021 

r.  i może być zmieniona lub rozwiązana po uprzednim 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia 

oraz w każdym czasie za porozumieniem stron. 

 

                                                                       §8. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy –

Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. 

2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 

powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

  §9. 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości                         

o powyższych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§10. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

   WYKONAWCA       ZAMAWIAJACY 

 

 

  …….………………………..     ………………………………… 

     

 

 


