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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 dostawy artykułów spożywczych 

różnych do SPZOZ w Parczewie (nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3541/4/2018). 

 

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 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych różnych 

w asortymencie, ilościach i cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy środkiem transportu, na własny koszt 

i ryzyko, do magazynu Kuchni w SPZOZ i magazynu znajdującego się pod Oddziałem 

Geriatrii (dotyczy poz. 61, 63, 64) w Parczewie zgodnie z bieżącymi zamówieniami 

Zamawiającego (składanymi w formie pisemnej, faxem na nr..........................lub za pomocą 

poczty elektronicznej na adres........................................) w terminie określonym w ofercie 

Wykonawcy i zgodnie z wymaganiami zawartymi w  zaproszeniu do złożenia oferty. Każda 
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dostawa zostanie potwierdzona odpowiednim dokumentem, podpisanym przez pracownika 

Zamawiającego (protokół odbioru, WZ, itp.). 

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. 

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np.: zaprzestanie 

produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas 

produkowanego), Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu zamienny produkt                

o nie gorszych właściwościach niż dotychczas dostarczany. Cena zamiennego produktu nie 

może być wyższa od ceny produktu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 7.  

6. W sytuacji, gdy na rynku obrotu asortymentem stanowiącym przedmiot umowy brak będzie 

również produktów zamiennych, a są produkty, których cena rynkowa w sposób znaczący jest 

wyższa od produktu objętego umową (sprzedaż w cenie z umowy groziłaby powstaniem 

rażącej straty  u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, 

załączając do pisma dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji, przedstawiając 

uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie. 

7. Zmiana produktów na zasadach, o których mowa w ust. 5 lub ust. 6 jest możliwa wyłącznie za   

 pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zamianę 

 produktu, na zasadach określonych w ust. 5 lub ust. 6, Wykonawca bądź Zamawiający ma 

 prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej tego produktu.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem 

umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika w sytuacji, o której 

mowa w ust. 5 oraz ust. 6, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu 

u innego Wykonawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach 

niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.  

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty objęte niniejszą umową w odpowiednich 

opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe. 

10. W trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza się również w uzasadnionych wypadkach, 

zmianę wielkości opakowania dostarczanego przedmiotu zamówienia. Zmiana wielkości 

opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (kg, szt., op. l) produktów 

objętych przedmiotową umową. Zmiana może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty objęte niniejszą umową w odpowiednich 

opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe. 

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

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

Podwykonawca: Przedmiot umowy - zakres: 

  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące  

przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

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.   

3. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: 539-13-33-279. 
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4. Wartość umowy wynosi …………. zł wraz z podatkiem VAT (słownie złotych: ……………….). 

Wartość ta została ustalona na podstawie szacunkowych ilości przedmiotu umowy oraz cen 

jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym. 

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 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone 

na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 oraz faktycznie 

zrealizowanych dostaw. 

2. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 60 dniowy termin płatności 

liczony od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zapłata za towar następować będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT. 

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

Zamawiającego. 

5. Ewentualna czynność mająca na celu zmianę wierzyciela z niniejszej umowy może odbyć się 

wyłącznie za zgodą podmiotu, który utworzył Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem 

nieważności na piśmie. 

 

§ 4 

1. Zamawiający winien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. 

Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. 

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych w terminie do 2 dni, od 

chwili otrzymania wiadomości od Zamawiającego.   

2. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji (pisemnie, faksem na 

nr …............................ lub za pomocą poczty elektronicznej na adres....................................), 

w przypadku stwierdzenia wad jakościowych. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań wynikających z 

niniejszej umowy, poinformuje on Wykonawcę o stwierdzonych wadach, wstrzymując 

jednocześnie zapłatę za zakwestionowaną partię towaru. Wykonawca zobowiązuje się do 

uzupełnienia braków jakościowych niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni od chwili otrzymania 

wiadomości od Zamawiającego.  
3. Dostarczany towar, zgodnie z niniejszą umową będzie posiadał termin ważności nie krótszy 

niż ½ okresu przydatności podanego na opakowaniu produktu (liczonego od daty produkcji). 

4. Dostarczany towar będzie oznakowany zgodnie z wymaganiami dopuszczenia do obrotu                     

i stosowania zgodnie z obowiązującą ustawą w sprawie znakowania środków spożywczych 

w zakresie określającym przedmiot zamówienia.   
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§ 5 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości umowy określonej w § 2 ust.3, 

w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2) w wysokości 5% wartości produktu niedostarczonego w terminie określonym na podstawie 

§ 1 ust. 2, nie mniej niż 10 zł, za każdy dzień opóźnienia,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie w ramach postępowania 

reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 w wysokości 0,2 % wartości 

zareklamowanego produktu, nie mniej niż 10 zł, za każdy dzień opóźnienia,  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej części 

wartości przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 4, w razie odstąpienia przez Wykonawcę 

od umowy z winy Zamawiającego. 

3. Kary umowne będą płatne za pomocą not księgowych, w terminach wskazanych na nocie. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

4. Za każde naruszenie obowiązków, wynikających z postanowień § 9 niniejszej umowy, strona 

dopuszczająca się naruszenia może zostać obciążona karą umowną w wysokości 500,00 zł. 

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę, nie powoduje 

wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych                  

i obliczonych zgodnie z regulacją § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy.   

 

 

§ 6 

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

2. Po dacie ........... r., mimo niezrealizowania całości przedmiotu umowy umowa wygasa, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku niewyczerpania wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 4, dopuszcza się 

możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy ponad termin końcowy 

określony w ust. 1, o nie więcej niż 3 miesiące. Zmiana taka następuje w drodze aneksu 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 7  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w przypadku: 

a) powtarzających się nieterminowych realizacji dostaw (co najmniej 3), 

b) zmiany cen przez Wykonawcę w inny sposób niż określony umową, 

c) powtarzających się reklamacji ilościowych i jakościowych towarów (co najmniej 3), 

o których mowa w § 4. 

d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

e) innych, powtarzających się uchybień w toku realizacji niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, pod rygorem 

utraty prawa do rozwiązania umowy z tej przyczyny. 

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

odpowiednio. 
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§ 8 

1. W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu ustala się, że „informacja poufna” 

oznacza informację techniczną, technologiczną, organizacyjną i/lub handlową otrzymaną lub 

uzyskaną w sposób zamierzony lub niezamierzony od drugiej strony w formie pisemnej, 

ustnej, czy też elektronicznej, w związku z realizacją niniejszej umowy. „Informacje poufne” to 

w szczególności informacje, które strony otrzymały bezpośrednio od siebie nawzajem, 

a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej strony lub osób trzecich, 

nieujawnione przez stronę, której dotyczą do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób. Za informację poufną strony uznają 

również wszelkie dane osobowe dotyczące w szczególności pacjentów Zamawiającego czy 

tez osób u niego zatrudnionych, a które zostały powzięte przez Wykonawcę w toku realizacji 

przedmiotowej umowy. Do ochrony danych osobowych mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922) i odpowiednio przepisy niniejszego § 5  umowy. 

2. W przypadku wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, strona 

zobowiązana do zachowania tajemnicy, zwróci się do drugiej strony o wyjaśnienie 

wątpliwości. 

3. W związku z powierzeniem informacji poufnych stronie, dana strona zobowiązana jest do 

zachowania ich poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu, co najmniej, równym 

poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż 

uzasadniony w danych okolicznościach, a wynikającym z profesjonalnego charakteru 

działalności stron. 

4. Strony zobowiązują się korzystać z wszelkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji 

umowy, nie ujawniać ich osobom trzecim i nie upubliczniać bez pisemnej zgody strony, której 

informacje poufne dotyczą. 

5. Nie stanowi uchybienia obowiązkowi zachowania w tajemnicy informacji poufnych, 

ujawnienie takich informacji w wyniku zobowiązania nałożonego przez uprawniony organ 

administracji publicznej. Strona, która zobowiązana zostanie przez uprawniony organ do 

ujawnienia informacji poufnej, niezwłocznie zawiadomi o tym stronę przeciwną. 

6. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 

łączności wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania 

informacji gwarantowały zabezpieczenie informacji poufnych przed dostępem osób trzecich 

nieupoważnionych do zapoznania się z nimi. 

7. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji poufnych obciąża strony przez okres 

obowiązywania umowy a także, przez okres jednego roku licząc od daty zakończenia jej 

obowiązywania.  

 

§ 9 

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

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 

3. Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

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

5. Osobami upoważnionymi do kontaktu z drugą Stroną we wszelkich sprawach 

wynikających z niniejszej umowy są: 

  1) ze strony Zamawiającego: …, tel.: …, faks: …, e-mail: …; 

  2) ze strony Wykonawcy: …, tel.: …, faks: …, e-mail: …. 

6. Zmiana osób lub danych kontaktowych wskazanych w ust. 5 nie stanowi zmiany niniejszej 

umowy, lecz wymaga niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony. 

7. Załącznikami do niniejszej umowy oraz jednocześnie integralną jej część stanowią: 
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  1) formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1 (wg załącznika do Oferty 

Wykonawcy;  

  2) formularz ofertowy Wykonawcy z dnia … wraz ze wszystkimi załączonymi do niej 

dokumentami i oświadczeniami - załącznik nr 2. 

 

 

  

  Zamawiający        Wykonawca 
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