
UMOWA 
 
W dniu  …………………..  w Moczarach, zawarta została umowa  

pomiędzy:  
POWIATEM BIESZCZADZKIM ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP: 689 11 

89 95 – DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach 

41, 38-700 Ustrzyki Dolne, reprezentowanym przez:  

Dyrektora mgr Stanisława Leszegę, ……………………………………………… przy 

kontrasygnacie Głównej Księgowej mgr Moniki Sokół w zakresie zabezpieczenia 

finansowego zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  

a 
firmą:  
reprezentowaną przez:  
zwanym w treści umowy „Dostawcą”, 
 
o następującej treści: 
 
 

§1 
1.    Przedmiotem niniejszej umowy jest: : „Zakup i dostawa środków ochrony    

   indywidualnej   związanych z walką z COVID-19” – rękawiczki nitrylowe   
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy      

będącym  załącznikiem do   zapytania ofertowego. 
 

§2 
1. Dostawca dostarczy produkty spełniające wymogi i wytworzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20.05.2010r. 
o Wyrobach Medycznych, rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 17.02.2016r. 
w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów 
medycznych oraz normami dla poszczególnych produktów, wskazanymi na 
stronie internetowej https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-
produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19 .   

2. Dostawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej z opisem 
przedmiotu zamówienia, ze złożoną przez niego ofertą przetargową oraz 
posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i 
atesty. 

3. Dostawy będące przedmiotem umowy będą dostarczane transportem 
dostosowanym do warunków komunikacyjnych na terenie jednostki 
Zamawiającego i wniesione na koszt Dostawcy do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze, 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Dostawcę, który od momentu 
złożenia reklamacji przez Zamawiającego, wymieni wadliwy towar na wolny od 
wad bez zbędnej zwłoki. Reklamacje Zamawiającego składane będą do 
Dostawcy w formie faksu lub pocztą elektroniczną. Reklamacja uznana zostanie 
za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania 
na ustalony przez strony numer faksu lub e-maila. 

5. Postępowanie reklamacyjne określone powyżej nie wyklucza uprawnień 
Zamawiającego  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19


z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający 
ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji. 

 
§ 3 

 
1. Strony ustalają: 

a) termin  realizacji przedmiotu umowy –  
b) za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

zgodne  
z cenami jednostkowymi netto i brutto określonymi w załączniku nr 1 do 
umowy:  

      Termin płatności za zrealizowanie dostawy wynosi 14 dni, licząc od dnia 
przedłożenia poprawnie wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

2. Należność za dostawę, realizowana będzie przelewem na konto Dostawcy. Za 
dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§4 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej 
nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają 
pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę 
Zamawiającego 

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

5. Załączniki do umowy: 
- Formularz ofertowy 
- Wypełniony Załącznik Nr 1 
- Informacja RODO 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                         DOSTAWCA 
        

 


