
 

 

Wzór umowy  
 

UMOWA 

zawarta w dniu ……………………. 
w Psarach 

pomiędzy: 

Powiatem Ostrowskim – Domem Pomocy Społecznej w Psarach z siedzibą przy ulicy                    
Kaliskiej 3, 63–405 Sieroszewice, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym 

przez: 
Panią Milenę Przybylską - Dyrektora 

a: 
…………………………….. z siedzibą ………………………………….. zwaną w dalszej części umowy 

Wykonawcą,  reprezentowaną przez: 

………………………………………… 
na dostawę fabrycznie nowej zmywarko – wyparzarki uniwersalnej Stalgast 400/230V  

z dozownikiem płynu myjącego, numer katalogowy: 801506 dla Domu Pomocy Społecznej  
w Psarach. 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nową zmywarko – wyparzarkę uniwersalną 
Stalgast 400/230V z dozownikiem płynu myjącego, numer katalogowy: 801506  

dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach określoną w Formularzu  elektronicznym. 
2. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. 

3. Wyposażenie  oraz inne charakterystyczne cechy  przedmiotu  zamówienia  zostały określone               

w opisie przedmiotu zamówienia, na którego podstawie została przygotowana  oferta. 
4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę asortymentu innego, niż który został 

wymieniony w formularzu oferty, Zamawiający informuje o możliwości nie przyjęcia 
towaru i zwrot na koszt Wykonawcy. 

 

 
§ 2 

Termin realizacji 

1. Umowa obejmuje jednorazową dostawę fabrycznie nowej zmywarko – wyparzarki uniwersalnej 

Stalgast 400/230V z dozownikiem płynu myjącego, numer katalogowy: 801506  

dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach od dnia podpisania umowy  
do dnia 05 października 2022 roku do godz. 12:00. 

2. Dostawa zostanie potwierdzona złożeniem zamówienia w formie ustnej (telefonicznie) bądź 
pisemnej (fax, e-mail) w zależności od indywidualnych ustaleń z wybranym dostawcą z minimum 

dwudniowym wyprzedzeniem. 
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty do eksploatacji oraz instrukcje                   

w celu prawidłowego użytkowania. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ofertą za wykonanie przedmiotu umowy ustala się                     

w wysokości ogółem brutto: 

…………………………………………………. złotych brutto 
słownie:………………………………………………………….. 

2. Płatność za dostawę dokonane będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy, 
podane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

Rozliczenie za wykonane dostawy następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę na: 

 

 
 



 

 

Powiat Ostrowski 

Dom Pomocy Społecznej 
Psary, ul. Kaliska 3, 63-405 Sieroszewice 

NIP 622-23-91-168 
 

3. Wystawione faktury VAT muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego nie później niż                          

w terminie 7 dni od daty  ich wystawienia. 
1. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności Wykonawca obciąży Zamawiającego ustawowymi 

odsetkami. 
2. Strony akceptują wystawienie i dostarczenie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur 

korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  
o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 106) na adres sekretariat@dpspsary.pl  

3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą oraz odpowiedzialną ze strony 

Zamawiającego będzie ……………………………………………………. pracownik Działu gospodarczo-
technicznego w Domu Pomocy Społecznej w Psarach. 

4. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w pkt 3 do kontaktów z Wykonawcą zostanie 
upoważniona  inna osoba. 

5. Każdorazowo upoważniony przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi odbiór dostarczanych artykułów 

na podstawie faktury VAT lub dokumentu wydania. 
 

§ 4 
Gwarancja 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy. 

2. Wykonawca zapewnia, że zakupione urządzenie jest wolne od wad materiałowych                                     

i wykonawczych – oświadczenie w protokole odbioru. 
3. Termin gwarancji biegnie od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu 

zamówienia do eksploatacji. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzenia, stanowiącego przedmiot umowy                                              

lub do wymiany na nowe, jeżeli naprawa gwarancyjna okaże się niemożliwa lub bezskuteczna. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy: 
a) czas reakcji serwisowej 48 godzin w dni robocze, 

b) czas usunięcia wady do 7 dni w dni robocze licząc od daty zgłoszenia za pomocą skrzynki                 
e-mail: ………………………………… 

6. Jeżeli w wyniku 3 napraw zgłoszonych wad przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 14 dni 
od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy wykazuje wady. Zawiadomienie 

winno być wysłane listem poleconym. Zgłoszone wady nie muszą być wadami jedynego rodzaju, 
kolejno się powtarzającymi, lecz jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych i naprawy przedmiotu umowy 
lub jego wymiany na wolny od wad na warunkach określonych wyżej. 

 
§ 5 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej 

wysokości: 

− za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki, 

− za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego, 

− całkowita wartość kar umownych nie przekroczy 10% wartości umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i następującej 
wysokości: 

− za każdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

umownego. 
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4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia. 

 
§ 6 

Zmiany w umowie 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                                      
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 
 

§ 7 
     Ustalenia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez obie strony. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową  podlegają przepisom Kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji,                   

a w razie ich nieskuteczności przez sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej                  
ze stron. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez 
pisemnej  zgody Zamawiającego. 

 

§ 8 

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej              

ze stron. 
 

 
 

 

 
 

     ...................................................                             ….............................................. 
        pieczęć i podpis Zamawiającego        pieczęć i podpis Wykonawcy 


