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Projekt  współfinansowany przez UE ze środków EFS  oraz budżetu 
państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3 

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 

 

Załącznik nr 3 

UMOWAO ZAKUP I DOSTAWĘ  

ŚRODKÓW HIGIENY, CZYSTOŚCI I DO DEZYNFEKCJI  

 

zawarta w dniu ………...... r. w …………………………………. pomiędzy: 

Olimpia Pytel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Pytel Olimpia Kraina Malucha, 

NIP 6443059509, REGON: 240984418, z siedzibą w Sosnowcu (41-218), ul. Gwiezdna 24,  

adres e-mail: olimpiapytel@gmail.com, tel. 781 061 981 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

...................................................................................... 

zwanym dalej „ Wykonawcą”. 

  

Wstęp 

1. Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji projektu pn. „Maluszki do żłobka, rodzice do 

pracy! - Aktywizacja rodziców i opiekunów dzieci do lat 3", nr wniosku  

WND-RPSL.08.01.03-24-07A8/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1.3. 3 Zapewnienie dostępu do usług 

opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (zwanego dalej "Projektem") od dnia 01.04.2019 r. do dnia 

31.12.2020r. 

2. Umowa zostaje zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w ramach Projektu, o 

którym mowa w ust. 1. 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostarczenia Zamawiającemu 

środków higieny, czystości i dezynfekcji w asortymencie i ilościach określonych § 4 ust. 1 

niniejszej umowy - "Przedmiot zamówienia - szczegółowe zestawienie produktów".  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego  

w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez 

Zamawiającego. 

3.   Umowa zostanie zrealizowana zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ............ stanowiącym 

załącznik do Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………, stanowiącą załącznik nr 1 do 

Umowy. 

 

§ 2 

Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego (średnio 1 

raz w miesiącu) 
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§ 3 

Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

w kwocie: 

-netto…...................………zł,(słownie:………………...............…………) VAT................. brutto 

...........……………… zł ( słownie:………………………........................................……). 

 

§ 4 

1. Przedmiot zamówienia - szczegółowe zestawienie produktów:  

 

Lp 
 

Nazwa Ilość 

1 Pieluchy 630 opakowań  

(po 80 szt.),  

2 Chusteczki nawilżane 1260 opakowań (po min 60.szt.) 

3 Chusteczki higieniczne  630 opakowań 

 (po 100 szt.) 

4 Worki na śmieci 35 l 84 opakowań (po min.10 szt.) 

5 Worki na śmieci 60 l 84 opakowań (po min. 10.szt.) 

6 Worki na śmieci 120 l 84 opakowań (po min.10 szt.) 

7 Kostki do zmywarki 30 opakowań  

(w opakowaniu ok. 40-60 szt.), łącznie 

ok.1200 sztuk kostek 

8 Sól do zmywarki 21 kg  

9 Gąbki do mycia naczyń 84 szt.  

10 Ścierki (małe) 84 szt.  

11 Ścierki (do podłogi) 21 szt.  

12 Mopy 3 szt.  

13 Końcówki do mopów 12 szt.  

14 Wiadra 2 szt.  

15 Zmiotka 1 szt. 

16 Szufelka 1 szt.  

17 Miotła 1 szt.  

18 Papier toaletowy  2520 szt. (rolek) 

19 Ręczniki papierowe  580 szt.( rolek) 

20 Płyn do mycia naczyń  21 litrów  

21 Płyn do mycia rąk  63 litry  

22 Płyn do dezynfekcji rąk  23 litry  

23 Płyn do dezynfekcji powierzchni i 105 litrów  
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podłogi oraz zabawek 

24 Płyn do mycia wc  21 litry  

25 Płyn do dezynfekcji wc 42 litry  

26 Kostki do wc żelowe  82 opakowania (po 1 szt) 

27 Zawieszki do wc 60 opakowań (po 1 szt.) 

28 Odświeżacz do wc 42 szt.  

29 Rękawiczki lateksowe  140 opakowań (po 100szt.) 

30 Płyn do udrożniania rur  21 litrów 

31 Mleczko do czyszczenia  21 litrów 

32 Płyn do mycia powierzchni 

szklanych 
42 litry  

33 Proszek do czyszczenia  21 kg  

34 Proszek do prania bieli 210 kg 

35 Proszek do prania color sensitive  210 kg 

36 Płyn do płukania  42 litry  

37 Woreczki jednorazowe  13 opakowań  

(po 100 szt.) 

38 Folia aluminiowa  21 kg  

 

 

2. Dostawy przedmiotu zamówienia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu następować będą 

na koszt, ryzyko i środkiem transportu Wykonawcy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zakupu mniejszych ilości przedmiotu 

zamówienia niż wskazany w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co nie może stanowić podstaw do 

roszczeń ze strony Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, 

czy dostawa jest pod względem ilościowym zgodna ze złożonym zamówieniem. 

 

 

§5 

1. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca 

zobowiązany jest do : 

1) wymiany towaru na wolny od wad w terminie 2 dni roboczego od chwili dostarczenia wadliwych 

produktów. 

2) dostarczenia, w terminie 2 dni roboczych brakujących produktów, w przypadku stwierdzenia 

braków ilościowych, 

3) wymiany w ciągu 2 dni roboczych w przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty są 

niezgodne z zamówieniem. 

 

§6 

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury zbiorczej VAT  przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia. 
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2. Faktura  zbiorcza VAT dokumentująca sprzedaż, zostanie wystawiona  najpóźniej do 15 dnia 

miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. 

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów 

przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych brutto zawartych w Formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z poniższymi zastrzeżeniami:  

a) Wykonawca może wystawić fakturę VAT zawierającą niższe ceny jednostkowe brutto za 

poszczególne elementy w porównaniu do cen jednostkowych brutto zawartych w  Formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

a) Po upływie pierwszego kwartału trwania umowy, wykonawca może wystawić fakturę VAT 

zawierającą wyższe ceny jednostkowe brutto za poszczególne elementy w porównaniu do cen 

jednostkowych brutto zawartych w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego jedynie w przypadku wzrostu kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim o więcej niż 2%. 

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi przelewem  na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze, w terminie do ............ dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność nastąpi w 

pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 

 

§7 

1. Strony wskazują następujące dane do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy:  

1) Zamawiający: ……………, tel. ..…………, e-mail ……….  

2) Wykonawca:……………, tel. ..…………, e-mail ……….  

 

§8 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu: 

- nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

- wcześniejszego zakończenia projektu. 

2. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia bądź za 

porozumieniem stron. 

§ 9 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę  przez co należy rozumieć 

zdarzenia opisane w § 5 umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną  w wysokości 

0,5 %  wynagrodzenia umownego za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

3. W przypadku jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych Zamawiający ma prawo 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

 

[Postanowienia końcowe] 

1. W zakresie  nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych na tle niniejszej Umowy będzie sąd 

miejscowo właściwy dla Zamawiającego.  
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3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron oraz formy pisemnej – 

aneksu do Umowy. 

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

stron. 

  

  

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 


