
Załącznik nr 2 

UMOWA Nr  …/2019 

 

na zakup i dostawę rękawic jednorazowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „MORS”  

w  Stegnie 

zawarta w dniu … 2019 r. pomiędzy: 

Nabywca - Powiat  Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82 – 100 Nowy Dwór 

Gdański, NIP 5792231171 

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 „Zleceniodawca” - 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 

2/2019 z dnia 07.02.2019 r. (nr sprawy DPS 2/230/4/2019) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu ofertowym. 

 

§ 1.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy rękawic jednorazowych w asortymencie i cenach określonych  

w formularzu ofertowym oraz ilościach określonych przez Zamawiającego – druk zamówienia - Załącznik 

Nr 1. 

2. Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt do magazynu Zamawiającego. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył dostarczone rękawice jednorazowe w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca dostarczy rękawice jednorazowe z okresem przydatności do użycia nie krótszym niż dwa lata 

od daty dostarczenia do  Zamawiającego. 

5. Zamawiający wymaga aby jakość dostarczonych rękawic oraz ich cechy były zgodne z Dyrektywą 

o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC oraz normami stosowanymi dla wyrobów medycznych. 

6. Termin  dostawy uzgodniony będzie telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego. 

 
§ 2. 

Zamówienie zrealizowane będzie: 

I. 11.03.2019 r.:  

 200 opakowań rozmiar M – 100 szt. w 1 opakowaniu,  

 300 opakowań rozmiar L – 100 szt. w 1 opakowaniu, 

II. 28.06.2019 r.:  

 300 opakowań rozmiar M – 100 szt. w 1 opakowaniu,  

 400 opakowań rozmiar L – 100 szt. w 1 opakowaniu. 

 

§ 3. 

1. Wartości rzeczywiste oraz asortyment określa druk zamówienia - Załącznik Nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający informuje, iż rzeczywiste ilości zamawianego towaru mogą nieznacznie się różnić 

od określonych w formularzu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający powiadomi 

telefonicznie Wykonawcę o zmianie ilości zamawianego towaru na dwa dni przed terminem 

planowanej dostawy. Wykonawca nie będzie rościł jakichkolwiek pretensji (w szczególności  

z tytułu utraconych korzyści) w przypadku zamówienia mniejszej ilości towaru. 

 

§ 4. 

W razie dostarczenia rękawic jednorazowych w nieodpowiednim asortymencie, ilości czy złej jakości 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany reklamowanego towaru. 

 



§ 5. 

Ceny podane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy. 

 

§ 6. 

Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane zamówienia: 

1) 11.03.2019 r. 

Kwota brutto:  …  zł (słownie …  zł 00/100 brutto) 

w tym podatek VAT:  … %  tj. … zł  (słownie… zł 00/100) 

 

2) 28.06.2019 r. 

Kwota brutto:  …  zł (słownie …. zł 00/100 brutto) 

w tym podatek VAT: … %  tj. …. zł (słownie: … zł 00/100) 

  

Płatność za dostawę zrealizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto bankowe: 

Bank: ….., nr konta: ….. Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru  

i wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

 

§ 7. 

Osoby upoważniona do realizacji umowy:  

1) ze strony Zamawiającego – Jarosław Stando – Zastępca Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Mors” w Stegnie - tel.  + 48 695 018 384 

 

2) ze strony Wykonawcy – … 

§ 8. 

1. W przypadku zmian, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

skorygowane proporcjonalnie do faktycznie dostarczonych ilości rękawic. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku 

wprowadzenia ustawowej zmiany  stawek podatku VAT. 

§ 9. 

Umowa niniejsza zawarta jest do dnia 28.06.2019 r. 

§10. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zawierającej akceptację 

obydwu stron pod rygorem nieważności. 

§  11. 

W przypadku nieterminowej dostawy, bądź braku dostawy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć ewentualną różnicę w cenie zakupionych rękawic jednorazowych związaną z koniecznością 

dokonania zakupu u innego Wykonawcy. 

 

§ 12. 

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. 

 

§  13. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§  14. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze stron. 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

 

 

DRUK ZAMÓWIENIA 

NA ZAKUP I DOSTAWĘ RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH 

 

 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

 

 

Rozmiar  

Ilość 

opakowań 

do 

11.03.2019 

Ilość 

opakowań 

do 

28.06.2019 

Cena jedn. 

brutto za   

opakowanie 

I 

część 
Rękawice  nitrylowe pakowane po 

100 szt. w opakowaniu   

 

 

 

1 

Rękawice nitrylowe, diagnostyczne 

i ochronne do jednorazowego 

użytku, niepudrowane, 

powierzchnia gładka 

 

 

Medium 

 

 

200  

 

 

300 

… zł 

 

 

 

 

2 

Rękawice nitrylowe, diagnostyczne 

i ochronne do jednorazowego 

użytku, niepudrowane, 

powierzchnia gładka 

 

 

Large  

 

 

300   

 

 

400 

… zł 

 

 

 


