
 
Umowa zamówienia 

Zawarta w dniu ……………………. 2020 roku w  Licheniu Starym  pomiędzy: 

 

Fundacją „SPEM DONARE” z siedzibą w Licheniu Starym przy ul. Klasztornej 4, 62-563 Licheń Stary, 
wpisaną do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000300810,NIP 665-28-60-683, REGON 
300803037, reprezentowaną przez: 

Ks.Janusza Kumalę – prezesa zarządu  

dalej zwaną Zamawiającym. 

a 

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

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

 reprezentowanym przez: 

……………………………… – ………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania rozeznania rynku. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy - dostawę 
środków ochrony osobistej dla personelu Hospicjum Stacjonarnego prowadzonego przez 
Zamawiającego. 

2. Rodzaj i ilości przedmiotu umowy zostały określone w Formularzu Ofertowym stanowiącym 
integralną część umowy. 

3. Wykonawca  zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego zgodnie z zamówieniem, a Zamawiający dostawę odebrać i zapłacić Wykonawcy 
zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w złożonym Formularzu Ofertowym. 

4. Przedmiot umowy musi być nowy, wolny od wad technicznych i spełniać wymagania w zakresie 
jakości i standardów bezpieczeństwa określone w zapytaniu ofertowym. 

 

§ 2 

Przedstawiciele stron 

1. Bezpośredni nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony zamawiającego pełni Pani 
Renata Falborska, tel. 515 251 520, e-mail hospicjum.oddzial@lichen.pl 

2. Po stronie Wykonawcy Pan/Pani………………………..…………………………………………………. 

 



 
§ 3 

Zapłata 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
łącznej wysokości ………………………………….. zł brutto. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 3 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych. 

2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 5% wartości niedostarczonego towaru za 
każdy dzień opóźnienia; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 10% wartości 
przedmiotu umowy; 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. W przypadku utraty przez Zamawiającego części lub całości dofinansowania w ramach realizacji 
projektu na skutek z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności niedotrzymania 
terminów i ilości dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu 
utraconej wartości środków pomocowych. 

5. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 28 listopada 2020 roku, w którym to terminie 
musi zostać zrealizowana i rozliczona całość dostawy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

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

 
          Zamawiający:      Wykonawca: 
 
 
 ..............................................        .......................................... 


