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Załącznik nr 3 
 

WZÓR/Umowa nr …  /2018 

 

zawarta w Parczewie w dniu ............... 2018 r. 

 

pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie przy                           

ul. Kościelnej 136, 21-200 Parczew, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr 0000015873, reprezentowanym przez:  

Dyrektora mgr Janusza Hordejuka,  

zwanym w dalszej części Umowy:  

Zamawiającym 

 

a 

 
…………………………… z siedzibą w ………………………… przy ul.  ………………… 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w …………… … Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod Nr KRS ……………… reprezentowaną przez: ………………….. 
lub  
……………………… przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, NIP …………….. działającym pod 
firmą ……………, z siedzibą w ………….. przy ul. …………, nr PESEL ………………. 
zamieszkałym w …………………… przy ul. ………………….., zwanym w dalszej części 
Umowy: Wykonawcą  

 

o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o szacunkowej wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę płyt CD 
i DVD, papieru ksero, artykułów biurowych oraz tuszy do Rimage 2000i (nr sprawy: 
SPZOZ.V.ZP-3541/13/2018). 
 

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o dniach roboczych należy rozumieć przez to dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§1. 

PRZEDMIOT  UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

asortymentu określonego w formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej 

umowy, w ilościach i cenach jednostkowych tam wskazanych, dla Zadania nr …. 

2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu, na 

własny koszt i ryzyko, do magazynu pod Apteką Szpitalną, znajdującego się w siedzibie 

Zamawiającego zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego (przekazanymi 

Wykonawcy w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną) w terminie do 3 dni 

roboczych od chwili otrzymania zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00. 

Za datę i miejsce dostarczenia asortymentu uważa się datę i miejsce wydania towaru 
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osobie upoważnionej do odbioru towaru przez Zamawiającego, potwierdzonego 

odpowiednim dokumentem (WZ lub protokół odbioru). 

3. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od 

potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego. Realizacja umowy w mniejszym 

zakresie nie może stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów 

w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w formularzu 

cenowym, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć ceny 

umowy określonej w § 2 ust. 4. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. 

Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją zamówienia (o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu) lub wymianą towarów w ramach postępowania reklamacyjnego 

(o którym mowa w §4) ponad terminy określone niniejszą umową, jeżeli opóźnienie to 

skutkuje możliwością powstania istotnych zakłóceń w działalności Zamawiającego, ma on 

prawo dokonania zakupu towaru od podmiotu trzeciego, na ryzyko Wykonawcy. Jeżeli 

cena towarów nabytych w okolicznościach, o których mowa z zdaniu poprzedzającym, jest 

wyższa niż cena wynikająca z niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do 

pokrycia powstałej różnicy. 

6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane przez niego wyroby objęte niniejszą umową są 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dotyczy umowy na Zad. Nr 4: 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dostarczane przez niego wyroby objęte niniejszą umową są oryginalne, fabrycznie 

nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, wykonane z nowych elementów lub 

pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, 

w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu 

i terminem przydatności do użytku, 

2) używanie dostarczonych przez niego wyrobów nie spowoduje naruszenia i utraty praw 

gwarancji urządzenia, do którego są przeznaczone, a w przypadku ich uszkodzenia 

podczas stosowania oferowanych wyrobów – że poniesie wszelkie koszty związane 

z naprawą urządzeń, które uległy uszkodzeniu, w tym kosztów związanych z wydaniem 

opinii/ekspertyzy.   

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyroby objęte niniejszą umową w odpowiednich 

opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe. 

9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami/zamierza 

powierzyć część zamówienia podwykonawcom - ……….. (wpisać którą część). * [*niepotrzebne 

skreślić] 

Podwykonawca: Przedmiot umowy - zakres: 

  

10 .  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące  

przedmiotu umowy. 

§2 .  

CEN A  

1 .  Za dostarczone wyroby Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ustaloną jako iloczyn 

faktycznie zrealizowanych ilości oraz cen jednostkowych określonych w formularzu 

cenowym. 

2 .  Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura VAT. Wykonawca wystawi 

fakturę VAT i doręczy ją Zamawiającemu bezpośrednio po każdej dostawie. 

3 .  Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: 539-13-33-279. 

4 .  Wartość umowy wynosi ............................... zł brutto (słownie:....................... złotych) 

i została ustalona na podstawie szacunkowych ilości asortymentu oraz cen jednostkowych 

określonych w formularzu cenowym. 
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5 .  Ceny jednostkowe brutto przedstawione w formularzu cenowym nie wzrosną przez okres 

obowiązywania umowy. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty związane 

z zakupem, dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, w tym wartość 

towaru, opłaty podatkowe, koszty przygotowania dostawy, pakowania, rozładunku, koszty 

transportu. 
6 .  W przypadku wzrostu w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych 

z przedmiotem umowy, z dniem wejścia w życie przepisów z których wynika w/w wzrost, 

cena jednostkowa netto ulega obniżeniu w stopniu gwarantującym utrzymanie cen 

jednostkowych brutto na dotychczasowym poziomie. W celu potwierdzenia powyższej 

okoliczności strony umowy sporządzą stosowny aneks do umowy. Jeżeli jednak 

Wykonawca odmówi podpisania w/w aneksu do umowy ceny jednostkowe uwzględniające 

przedmiotową podwyżkę podatku VAT i obniżkę ceny jednostkowej netto, będą 

obowiązywały od dnia, o którym mowa wyżej bez podpisania aneksu do umowy. 

7 .  Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie w formie pisemnej 

w postaci aneksu do umowy 

§3 .  

W ARUNKI  PŁATNOŚCI  

1. Cena będzie płatna w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

2. Zapłata za towar następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

3. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4 .  Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. 

cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie 

niniejszej umowy), może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody (pod rygorem 

nieważności) przez podmiot, który utworzył Zamawiającego. 

 

§4 .  

DOSTAW A  

1 .  Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczany w ramach niniejszej umowy 

przedmiot umowy jest wolny od wad i będzie posiadał termin ważności min. 12 miesięcy 

od daty dostawy. Przedmiot umowy objęty terminem ważności podlega gwarancji. 

2 .  Zamawiający winien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem 

odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. 

Wykonawca zobowiązuje do uzupełnienia braków ilościowych do 3 dni roboczych od chwili 

otrzymania wiadomości od Zamawiającego. 

3 .  Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia w przypadku stwierdzenia 

wad jakościowych, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowaną partię towaru.  

4 .  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez 

Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 3 w terminie 3 dni licząc od daty jej 

otrzymania – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. Brak 

odpowiedzi w terminie, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, uważany jest za uznanie 

przez Wykonawcę reklamacji. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji lub braku 

odpowiedzi co do zgłoszonej reklamacji, bezzwłocznie (do 3 dni roboczych) nastąpi 

wymiana przedmiotu umowy na zgodny z zamówieniem i wolny od wad. 

5 .  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, 

związanych z ewentualną wymianą wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad, 

jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego bez udziału Zamawiającego. 

6 .  Reklamacje ilościowe i jakościowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający 

będzie zgłaszał w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu na nr … lub mailem na adres 
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… .  Wykonawca umożliwi składanie reklamacji w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godzinach od … do … . 

   

§5 .  

K ARY UMOW NE  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości: 

1) 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego produktów, za każdy 

dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 

20,00 zł; 

2) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia (o którym mowa w §1 ust. 2), 

za każdy dzień opóźnienia w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie 

mniej niż 20,00 zł; 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej 

części umowy.  

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z winy 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy. 

4. W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający 

ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5 .  Kara umowna będzie płatna na podstawie noty księgowej wystawionej przez 

Zamawiającego, w terminie wskazanym w nocie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie 

kar umownych z przysługującego mu  wynagrodzenia. 

 

§6 .  

O KRES RE ALI ZAC JI  

1. Umowa będzie realizowana  przez czas określony 12 miesięcy od …..  r. do dnia .......  r. 

lub do czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 4,  

w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 

2. Po dacie ........... r., mimo niezrealizowania całości przedmiotu umowy (asortymentu 

opisanego w zadaniu nr … ), umowa wygasa, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku niezrealizowania ilościowego przedmiotu umowy w terminie określonym 

w ust. 1, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 

o maksimum 3 miesiące. W takim wypadku ogólna wartość przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć wartości umowy określonej w § 2 ust. 4 umowy. 

 

§7 .  

ROZWI ĄZ ANI E UMOWY  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności 

w przypadku: 

1) powtarzających się (co najmniej trzech) nieterminowych realizacji dostaw bądź 

reklamacji ilościowych i jakościowych asortymentu, o których mowa w § 4, 

2) innych, powtarzających się uchybień w trakcie realizacji umowy. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kary umowne wynikające z § 5 ust. 1 i 2 stosuje się 

odpowiednio. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy 
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powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§8 .  

PO STANO WIENI A KOŃCOWE  

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

2. Postanowienia zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy 
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – formularz cenowy (wg załącznika do oferty Wykonawcy), 

2) Załącznik nr 2 – formularz ofertowy z dnia …... 2018 r. 

 
 

 

Zamawiający                                                     Wykonawca 
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