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Umowa  

 

zawarta w dniu            2019 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 

z siedzibą przy ul. K. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,  

NIP 599-24-64-314 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Grażynę Jelską – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, działającą z upoważnienia 

Wojewody  Lubuskiego oraz z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

a  

……………………………………...….…,  

ul. ………………………………….…….. 

NIP ………………………………………. 

REGON …………………………….……. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………….. 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nr PS-III.801.3.1.2019 prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. 

zm.) w formie zapytania ofertowego. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pakietów higieniczno-chemicznych na potrzeby 

realizacji projektu pod nazwą „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji,  

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia został  określony w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
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3. Wszystkie pakiety higieniczno-chemiczne zostaną zapakowane w torbę tekstylną 

wielokrotnego użytku dostosowaną wielkością do pakietu higieniczno-chemicznego.  

§ 2 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w dwóch transzach w okresie 

od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2019 r., w terminie do 7 dni roboczych 

od przesłania zlecenia do Wykonawcy. 

2. Za termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy należy rozumieć ostateczny termin 

fizycznego dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnych 

i pełnowartościowych przedmiotów umowy, potwierdzonych protokołami odbioru, 

podpisanymi przez przedstawicieli stron umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, własnym 

transportem i na własny koszt, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

w Gorzowie Wlkp., w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 15.00, w pozostałe dni 

robocze w godzinach od 10.00 do 15.00. 

2. Każdorazowa dostawa pakietów higieniczno-chemicznych potwierdzona będzie 

pisemnymi protokołami odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia terminu dostawy minimum dwa dni przed 

planowaną dostawą.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu umowy do czasu 

protokolarnego odbioru pakietów higieniczno-chemicznych przez zamawiającego. 

Odpowiedzialność wykonawcy za ewentualne szkody trwa do momentu ich 

protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. 

5. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje:  

ze strony Zamawiającego: Anna Bilińska tel. 95 7851462, 

e-mail: anna.bilinska@lubuskie.uw.gov.pl 

ze strony Wykonawcy: ……………………..tel./fax……………e-mail:……………….. 

6. Zmiana osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy, odbywać się będzie 

poprzez zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu i nie stanowi zmiany treści 

niniejszej umowy. 

§ 4 

mailto:anna.bilinska@lubuskie.uw.gov.pl
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma łączne 

wynagrodzenie w wysokości ………………………………….zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………zł brutto). 

2. Podstawę do wystawienia faktur stanowią załączone do faktur oryginały protokołu 

odbioru potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający może 

odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad.  

3. Faktura przedłożona przez Wykonawcę musi być wystawiona na Zamawiającego tj. 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, kod poczt. 66-

400, NIP 599-24-62-314.  

4. Płatność należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonana będzie przez 

Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury na rachunek wskazany w fakturze. 

5. Zapłata nastąpi za każdą zrealizowaną dostawę osobno. 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za naruszenie 7 dniowego terminu dostawy w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za rozwiązanie umowy lub odstąpienie 

od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za wyjątkiem 

sytuacji, o której mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 

z przysługujących mu należności. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

§ 6 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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2. W sprawach nie regulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Spory powstałe na tle niniejszej umowy podlegać będą rozpatrzeniu przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 

 

§ 7 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

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

 

 

 


