
 

        Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/2018.  

 
 

 
WZÓR 

Umowa na dostawę materiałów pielęgnacyjnych i środków higienicznych 

 
zawarta w dniu ...................... r. w Rzeszowie pomiędzy: 
 
Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci  
z siedzibą w Rzeszowie ul. Lwowska 132; 35-301 Rzeszów wpisaną do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000265120, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 
KRS, NIP: 813-347-61-77, REGON: 180168889, 
reprezentowana  przez Prezesa Zarządu – Rafała Ciupińskiego.  
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  
a 
............................................................................................................................................ 
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”. 
 
 
 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektu pn. „Regionalna 

Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Rzeszowie jako dostawca profesjonalnych usług 

społecznych dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego.” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa materiałów pielęgnacyjnych i środków 
higienicznych wymienionych w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.  
2. Miejscem dostawy artykułów, o których mowa w punkcie 1 jest siedziba Zamawiającego.  
3. Dostawa towaru nastąpi w terminie: następnego dnia od dnia złożenia zamówienia w 
godzinach wskazanych przez Zamawiającego w zamówieniu.  
 

§ 3 
1. Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania  do dnia 31 grudnia 2018 r.  
2. Podana ilość materiałów pielęgnacyjnych i środków higienicznych wymienionych w 
Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający 
zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy.  
3. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w ramach 
zawartej umowy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia, a 
Dostawca nie jest uprawniony do domagania się zapłaty za niedostarczone produkty jak 
również nie ma prawa domagać się odszkodowania w związku z niewyczerpaniem całości 
zamówienia.   



 

5. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw planowanych ilości materiałów 
pielęgnacyjnych i środków higienicznych, Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy po 
cenach określonych w złożonej ofercie.  
 

§ 4 
1. Dostawca oświadcza, iż dostarczone materiały pielęgnacyjne i środki higieniczne są 
pełnowartościowe, dopuszczone do obrotu na terytorium RP, spełniają wszelkie normy 
określone w obowiązujących przepisach. Termin przydatności do użycia danego artykułu lub 
materiału nie może upływać wcześniej niż, przed upływem 8 miesięcy od dostawy. Wszystkie 
towary objęte zamówieniem a następnie dostarczane muszą być fabrycznie nowe, 
nieużywane, wolne od wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, 
nienoszące śladów otwierania.  
2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość wykonania przedmiotu umowy zwłaszcza w 
zakresie:  
a. zgodności z niniejszą umową i ofertą;  
b. zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami.  
3. Dostawca oświadcza iż materiały i środki przechowywane i transportowane będą zgodnie z 
wymaganiami stawianymi przez producentów, w sposób zapewniający utrzymanie ich 
właściwej jakości. 
5. Oznakowanie wszystkich materiałów i środków musi być zgodne z obowiązującymi  
przepisami. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania, materiałów po dacie minimalnej 
trwałości lub przekroczonym terminie przydatności do użycia nastąpi odmowa przyjęcia, 
odnotowana w formularzu reklamacyjnym.  
6. Dostawca ponosi pełną  odpowiedzialność z tytułu wad dostarczonego towaru 
zmniejszające wartość użytkową towaru ujawnionych u Zamawiającego, a także za ich 
usunięcie. Usunięcie wady polega każdorazowo na wymianie towaru na towar tożsamy z 
wymienianym i wolny od wad w dniu dostawy.  
7. Dostawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z dostarczenia 
towarów posiadających wady, a w szczególności nie spełniających odpowiednich norm 
jakościowych oraz terminu przydatności do użycia.  
8. W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych złą jakością dostarczonych towarów 
Dostawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty leczenia osób poszkodowanych.  

 

§ 5 
1. Łączna wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć w 
okresie obowiązywania umowy kwoty ……………………… zł. brutto (słownie: 
……………………………………………………………………………..…………………).  
2. Dostawa zamówionych towarów odbywać się będzie sukcesywnie, po uprzednim złożeniu 
zamówienia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamówienie składane będzie 
wyłącznie na piśmie (elektronicznie lub fax) na 3 dni przed terminem realizacji ze 
wskazaniem godzin dostawy do Zamawiającego. 
3. Dostawa będzie następowała na podstawie indywidualnych zamówień, a ostateczne 
rozliczenie wartości dokonanych zakupów będzie przeprowadzone wg faktycznie 
dostarczonej ilości towaru przy zastosowaniu cen jednostkowych z Załącznika nr 1 do 
Formularza ofertowego. 
4. Płatność za dostarczony towar będzie następowała w formie przelewu na rachunek 
bankowy Dostawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Płatność będzie 
obejmować wartość faktycznie dostarczonych ilości towaru w cenach jednostkowych 
zawartych w ofercie w okresie 1 miesiąca (faktura zbiorcza). 



 

5. Koszt przewozu i ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca.  
 

§ 6 
1. Ceny jednostkowe podane w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego są cenami stały  
i nie mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy..  
 

§ 7 
1. Strony umowy ustalają, że Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
nieterminowe wykonanie dostawy w wysokości 3% wartości danej dostawy za każdy dzień 
zwłoki. Przez nieterminową dostawę strony rozumieją również braki ilościowe i produktowe.  
2. Dostawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie zwłoki w 
płatności.  
 

§ 8 
1. W czasie trwania umowy, każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  
2. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku powtarzania się nienależytego jej wykonanie przez co 
strony rozumieją (3 pisemne reklamacje) dotyczące jakości produktów lub/oraz, braku 
zamawianego asortymentu lub/oraz warunków ich transportu lub/oraz nieterminowości 
dostaw,.  

 

§ 9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron na piśmie pod 
rygorem nieważności.  
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.  
 

§ 11 
Wszelkie sporne kwestie strony zobowiązują się załatwiać na drodze polubownej. W 
przypadku nierozstrzygnięcia na drodze uzgodnień sprawy sporne rozstrzygane będą przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12 
Integralną część niniejszej umowy stanowi  wypełniony Formularzy ofertowy (Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego) wraz z załącznikami.  
 

 

§ 13 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej          
ze stron.  
 

          

           DOSTAWCA:                                                                    ZAMAWIAJĄCY: 
 
……………………………………..                     …………………………………………… 
   
 


