Załącznik nr 4a
UMOWA nr

/PN/18

zawarta w dniu ….. ….. 2018 r. pomiędzy:
1. Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109
Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowaną przez :
1) Krzysztofa Łątkę – Dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych,
2) Monikę Kłos – Zastępcę Dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych
zwaną dalej Zamawiającym,
a
2. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania, w którym oferta Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą, zawarta została umowa o następującej tre ści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Sukcesywna dostawa środków czystości do
Klubów Seniora w Lublinie na potrzeby projektu pt. „LUBInclusiON działania
profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych
miejsc usług społecznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 .
2. Zakres niniejszej umowy obejmuje co miesięczną dostawę środków czystości dla
każdego z 5 Klubów Seniora działających przy domach pomocy społecznej
wymienionych w ust 3, w tym:
1) płyn do mycia naczyń – 1 opakowanie min. 700 ml / 1 placówkę / 1 miesiąc
2) tabletki do zmywarki – 1 opakowanie min. 80 sztuk / 1 placówkę / 1 miesiąc
3) mleczko do czyszczenia z mikrogranulkami – 1 opakowanie min. 700ml / 1
placówkę / 1 miesiąc
4) płyn do szyb - 1 opakowanie min. 500 ml / 1 placówkę / 1 miesiąc
5) uniwersalny płyn do mycia podłóg – 1 opakowanie min. 1l / 1 placówkę / 1 miesiąc
6) żel antybakteryjny do czyszczenia toalet – 1 opakowanie min. 750 ml / 1
placówkę / 1 miesiąc
7) papier toaletowy – 2 opakowania (1 opakowanie zawiera min. 8 sztuk) / 1
placówkę / 1 miesiąc
8) ręczniki papierowe – 2 sztuki / 1 placówkę / 1 miesiąc

9) mydło w płynie – 1 opakowanie min. 1000 ml / 1 placówkę / 1 miesiąc
10) Kostki zapachowe do toalet z koszyczkiem – 1 opakowanie (min. 2 sztuki w
opakowaniu) / 1 placówkę / 1 miesiąc
11) Gąbeczki do mycia naczyń – 1 opakowanie (min. 5 sztuk w opakowaniu) / 1
placówkę / 1 miesiąc
3. Miejsca dostaw:
1) Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Ametystowa 22, 20-577
Lublin,
2) Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Głowackiego 26, 20-060
Lublin,
3) Dom Pomocy Społecznej Betania, Aleja Kraśnicka 223, 20-718 Lublin
4) Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej, ul. Archidiakońska 7, 20-113
Lublin
5) Dom Pomocy Społecznej Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa zał. nr 1 do niniejszej umowy – opis
przedmiotu umowy.
§2
1. Wykonawca w terminie maksymalnie 14 dni od zawarcia umowy, a kolejne dostawy
najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca dostarczy przedmiot zamówienia do
Zamawiającego, pod wskazane w § 1 ust. 3 miejsca dostaw.
2. Ostatni termin dostaw nie może nastąpić później niż 10 sierpnia 2021 roku
3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządza się protokół odbioru, stanowiący
załącznik nr 2 do umowy.

§3
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem
niniejszej umowy podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców jak za własne działania.
3. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej
wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia:
1) ............................................
2) ............................................
§4
1. Zamawiający jako swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za kontakty
z Wykonawcą i za realizację umowy, wskazuje ….................. tel............
email.................
2. Wykonawca jako swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za kontakty
z Zamawiającym i za realizację umowy, wskazuje …................... tel............
email..............

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego
wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT –
dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT).
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
łączne brutto w kwocie …....................... (…........................................) zł, w tym
wynagrodzenie netto w kwocie …..................... (.............................................) zł oraz
podatek VAT w kwocie …................................ (.....................................) zł.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi kązdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego faktury VAT poprawnie wystawionej przez Wykonawcę na
podstawie protokołu odbioru bez uwag, sporządzonego wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Faktura częściowa VAT ma być wystawiona
zgodnie z dostarczoną ilością i rodzajem środków dla danej jednostki organizacyjnej.
4. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzi
obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.
5. Płatność ze środków Budżetu Miasta Lublin: wynagrodzenie w kwocie ........................
płatne z dział ….., rozdział …..., paragraf ….. i …..., zadanie: …………...
6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe.
7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
§6
1. Dostawa środków odbywać się będzie sukcesywnie (to jest częściowo) na pod stawie indywidualnych zamówień jednostek organizacyjnych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –15:00, transportem i na koszt Wykonawcy, wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w §1 ust 3.
2. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warun ków realizacji przedmiotu umowy i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek.
3. Do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
4. Przedstawiciel Zamawiającego odmówi odbioru środków , w przypadku:
1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonych środków a przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia, ofercie i złożonym zamówieniu
2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie środków w ich pełnym zakresie,
3) gdy termin przydatności do użycia dostarczanych środków jest krótszy niż 12 miesięcy
od dnia dostawy
5. W przypadkach określonych w ust. 4 przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania środków, a Wykonawca jest obowiązany
do niezwłocznego dostarczenia środków

zgodnych ze złożonym zamówieniem . Jeżeli termin dostawy przekroczy termin realizacji
zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną
.
§7
1. Zwłoka w realizacji przez Wykonawcę obowiązków, określonych w:
1) § 1 i § 2 ust. 1 skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,01 % wartości faktury częściowej, o której mowa w § 5 za każdy dzień przekroczenia terminu.
2) § 1 i § 2 ust. 2 skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy dzień przekroczenia
terminu.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne na zasadach ogólnych.
§8
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy będą
rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Lublinie.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

..................................................
(Zamawiający)

..................................................
(Wykonawca)

..................................................
(Kontrasygnata Skarbnika)

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Protokół odbioru

