
UMOWA NR ……….. (wzór) 

ZP 01/04/2017 
 

 

 

Na dostawy artykułów : 

Pakiet I/II – ………………………………… 
 

z dnia …………………………. .r.  

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo 

zamówień publicznych  pomiędzy:  

Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej 

ul. Parkowa 9, 48 –340 Głuchołazy 

Zarejestrowanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy  

Krajowego Rejestru Sądowego 

w KRS nr 0000008513 

NIP 753-19-74-827   REGON 010649626 

Który reprezentuje   : 

Dyrektor – Jolanta Nowakowska 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

którą reprezentuje: 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

Strony umowy postanawiają co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów ……………………….w zakresie 

zadania w ilościach określonych szczegółowo w załączniku do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że asortyment będący przedmiotem umowy jest dobrej 

jakości, posiada wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz spełnia 

normy obowiązujące dla tego rodzaju zamówień. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu określonego w § 1 ust. 1 

którego termin ważności nie będzie krótszy niż 6 miesięcy od dnia danej dostawy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego w okresie 

obowiązywania umowy przedłożyć certyfikaty, deklaracje zgodności i inne 

dokumenty wymagane przez polskie prawo potwierdzające, że wyroby o których 

mowa w § 1 posiadają dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z 

dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j. z 2017r. Dz.U.,poz.211 ze zm.). 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo niezrealizowania pełnej wartości dostawy  

określonej w umowie. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne 

roszczenia. 



7. Zamawiającemu przysługuje prawo zamawiania poszczególnych pozycji asorty-

mentowych w innych ilościach niż to wynika z załącznika   do umowy, pod        

warunkiem, ze łączna wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy, określonej 

w  § 2 ust. 1 umowy. 

8. Za zrealizowanie dostawy Zamawiający uzna dostarczenie i rozładowanie  towaru 

w Aptece Zamawiającego znajdującej się w budynku Zakładu Opiekuńczo – Lecz-

niczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Parkowa 9, 

48-340 Głuchołazy w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. 

9. Dostarczone artykuły muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązują-

cych przepisów. Dostarczane produkty muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny 

okres ważności licząc od daty dostawy. Nie dotrzymanie warunku w zakresie okre-

su ważności produktu uprawnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia danej partii 

materiałów. 

 

 

 

2. 

 

 

1. Łączna wartość dostawy wynosi ……………. zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………….. 

2. Cena uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze  w tym VAT, koszty transportu i 

ubezpieczenia plastrów podczas transportu). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości ceny netto przez cały okres 

trwania umowy.  

4. Termin dostawy od złożenia zamówienia ………………  godzin. 

5. Termin dostawy od złożenia reklamacji na daną partie towaru  ……………  godzin. 

 

 

§ 3. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu asortyment objęty umową 

własnym transportem i na własny koszt do magazynu Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować na własny koszt i ryzyko 

przedmiot zamówienia w miejscu dostawy. 

3. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie na podstawie złożo-

nego telefonicznie lub pisemnie zamówienia przez Zamawiającego. Wielkość każ-

dorazowej dostawy, ilości i terminy zostaną uzgodnione przez strony w trakcie rea-

lizacji zamówienia.  

4. Zamawiający może odmówić przyjęcia danej dostawy w całości lub w części, bez 

jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, je-

śli: 

4.1. przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 będzie posiadał terminy ważno-

ści krótszy niż 6 miesięcy od daty danej dostawy, 

4.2. jakikolwiek element przedmiotu umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i 

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie będą nienaru-

szone, 

4.3. dostarczone produkty będą nie będą tożsame ze złożonym zamówieniem. 

5. Termin dostawy nie może przekraczać czasu zadeklarowanego w ofercie. 

6. Termin dostawy po reklamacji nie może przekraczać czasu zadeklarowanego w 

ofercie. 



 

 

§ 4. 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczony i 

odebrany określony w umowie towar przelewem w terminie do 30 dni licząc  od  

daty dostarczenia Zamawiającemu towaru oraz przekazania faktury VAT na   

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

2. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w dniu dostawy dostarczyć fakturę 

VAT w wersji papierowej. 

§ 5. 

 

Reklamacje dotyczące niezgodności otrzymanego towaru z fakturą VAT będą  rozpatrywa-

ne niezwłocznie, nie później niż w terminie zadeklarowanym przez Zamawiającego w zło-

żonej  ofercie.   

§ 6. 

 

1. W przypadku nieterminowego dostarczania towaru z przyczyn obciążających Wyko-

nawcę, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki oraz pokryć ewentualną szkodę prze-

wyższającą wysokość kar umownych.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku dostarczenia 3 

krotnie towaru wadliwego  lub niezgodnego z zamówieniem i nie załatwienia reklamacji 

w terminie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawcę zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10 %  

ogólnej wartości umowy. 

 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty określonych kar umownych z bieżących 

należności wynikających z niniejszej umowy. O dokonanym potrąceniu zamawiający 

zawiadomi pisemnie Wykonawcę. 

 

 

 

§ 7. 

 

Umowę zawarto na okres  od 01.12.2017r.  do 30.11.2018r. 

 

§ 8. 

 

W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

§ 9. 

 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 10. 

 



Zmiana umowy może być dokonana:  

1. Na podstawie art. 144 ust 1 pkt. ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do tre-

ści oferty w następujących przypadkach:  

a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku 

bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby aneks do ni-

niejszej umowy może dotyczyć zmiany 

danych Wykonawcy lub Zamawiającego;  

b) zmiana w zakresie przedmiotowym, tj. zastąpienie produktu objętego umową odpo-

wiednikiem w przypadku: zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową lub wyga-

śnięcia rejestracji, przy czym zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowied-

nik przy tej samej cenie będzie równoważny z oferowanym. Zmiana może dotyczyć nadto 

wielkości opakowania, bądź nazwy produktu; 

c) stronom przysługuje prawo ograniczenia asortymentu objętego przedmiotem umowy o 

pozycje, które wyłączone zostały z produkcji i nie ma dla nich równoważnika, lub cena 

równoważnika jest wyższa od ceny w umowie, a Zamawiający nie wyraził zgody na jej 

podwyższenie;  

d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT; 

2. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę 

występującą z wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania tej 

zmiany. Wniosek powinien zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany, 

wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Zmiana wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

 

§ 11. 

 

W sprawach spornych powstałych na tle stosowania umowy właściwe będą sądy po-

wszechne wg siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12. 

 

Umowę sporządzono w 2 egz. dla każdej ze Stron  po 1 egzemplarzu.  

 

§ 15. 

 

Integralną częścią umowy są: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy z załącznikami 

 

PODPISY: 

ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 

 

 
 

 

 

 


