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WZÓR UMOWY   NR ............... 

 

zawarta w Parczewie w dniu ..................... 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 Hordejuk, zwany w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

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

zarejestrowana w ...................................., reprezentowana przez: ...................................................,  

zwana w dalszej części umowy Wykonawcą  

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest zawarta w następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

w przetargu nieograniczonym poniżej 221 000 euro na dostawę preparatów dezynfekcyjnych 

 

 

§ 1. 

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

preparatów dezynfekcyjnych (dalej: preparaty, wyroby) w asortymencie, ilościach i cenach 

jednostkowych określonych w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy, w ramach Zadania nr … . 

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

własny koszt i ryzyko, do magazynu sprzętu medycznego SPZOZ Parczew, [ul. Kościelna 136, 

21-200 Parczew], zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego składanymi przez 

pracownika magazynu sprzętu medycznego (przekazanymi Wykonawcy w formie pisemnej, 

faxem na nr … lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: … ) w terminie do 5 dni 

roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od 

chwili otrzymania zamówienia, w godz. 730-1430. Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie 

towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru przez Zamawiającego i podpisanie 

odpowiedniego dokumentu odbioru (protokół, WZ, itp.). Wykonawca umożliwi składanie 

zamówień w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy), w godz. od 730 do 1430 . Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone z chwilą nadania 

wiadomości faksem bądź mailem (jeżeli nastąpiło to w dniach i godzinach wskazanych w 

zdaniu poprzedzającym), bez konieczności potwierdzania 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 formularzach asortymentowo-

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

umowy określonej  w § 2 ust. 1.  

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

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj.: zakończenia produkcji, 

czasowego wstrzymania produkcji, brak importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie 

zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie wyroby o takich samych parametrach. 

Wykonawca podejmie również wszelkie możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku 

wyrobów objętych niniejszą umową, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe 
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wyroby (w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji 

celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego wyrobu, 

nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W sytuacji gdy w obrocie brak będzie wyrobów (odpowiedników), brak będzie również tzw. 

zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach 

obowiązujących w umowie a są wyroby, których cena rynkowa jest wyższa od ceny wyrobu 

objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem 

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

załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np.: pisma od 

producenta, od podmiotów trzecich, itp.). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić 

pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć 

stosowne dokumenty.  

7. Zmiana wyrobu 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 

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

odstąpić od niezrealizowanej jeszcze części umowy w zakresie dotyczącym tego wyrobu. 

Odstąpienie wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w 

terminie 14 dni od dnia zaistnienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie, pod rygorem utraty 

tego prawa.  

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

bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu czy 

też wyrobu z tzw. zapasów, w sytuacji o której mowa w ust. 5, Zamawiający będzie miał prawo 

dokonać zakupu wyrobu (zamiennika) u innego Wykonawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie 

wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony 

Wykonawca.  

9. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte niniejszą umową: 

1) są dopuszczone do obrotu i używania (stosowania) na terenie Polski zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

2) są oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3) posiadają  terminy  ważności nie krótsze niż 12 miesięcy od daty dostawy, 
4) nie są zaliczane do czynników rakotwórczych lub mutagennych. 

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

zmianę wielkości opakowania dostarczanych preparatów z zachowaniem zasady 

proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej 

ilości (sztuk, ml, l, tabl. op.) preparatów objętych przedmiotową umową. Zmiana może nastąpić 

po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

11. Przed podpisaniem niniejszej umowy, jako załączniki nr 2, Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu: 

1) dokumenty potwierdzające, że preparaty objęte przedmiotem niniejszej umowy są 

dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) wydane przez producenta aktualne karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego 

(dotyczy preparatów będących substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu 

obowiązujących przepisów), 

3) Karty Charakterystyki Produktu Leczniczego (dotyczy preparatów będących produktem 

leczniczym w rozumieniu obowiązujących przepisów). 

12. Każdorazowo w przypadku zmian dokumentów, o których mowa w ust. 11, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu ich aktualne wersje. 

13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać preparaty objęte niniejszą umową w odpowiednich 

opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe. 

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

część zamówienia podwykonawcom - ……….. (wpisać którą część). 
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15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, przy pomocy 

których realizuje przedmiot umowy. 

 

§ 2. 

1. Wartość umowy brutto wynosi ……… (słownie złotych: ………….), wyliczoną na podstawie 

ilości i cen jednostkowych określonych w formularzach asortymentowo-cenowych 

stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ceny jednostkowe przedstawione w formularzach cenowych zawierają wszystkie koszty 

związane z zakupem, dostawą przedmiotu umowy do siedziby (magazyn sprzętu medycznego) 

Zamawiającego, w tym koszty rozładunku, ubezpieczenia, opakowania oraz podatku VAT. 

Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem 

zapisów niniejszego paragrafu oraz § 3.  

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

4. Cena może zostać obniżona w każdym czasie, co wymaga formy pisemnego aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 3. 
1. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy: 

1) stawek podatku od towarów i usług, lub 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 

200, poz. 1679, z późń. zm.), lub 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, ceny 

jednostkowe określone w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy ulegną zmianie na zasadach określonych w poniższych ustępach. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmiany cen na skutek okoliczności wskazanych w ust. 1, jest 

przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym przedmiocie, 

zawierającego co najmniej: 

1) wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie zmian) 

oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia, i 

dokładne określenie wysokości zmiany tych kosztów, 

2) określenie wysokości nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegółowej 

kalkulacji kwoty, o jaką wynagrodzenie ma ulec zmianie, 

3) wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu 

umowy (nie wcześniejszej niż data wejścia w życie właściwych przepisów). 

3. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany ceny występuje Wykonawca, zobowiązany jest on 

załączyć do wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, dokumenty uzasadniające 

zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz wysokość tej zmiany, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie części przedmiotu umowy, do których zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług, wraz z określeniem cen netto i brutto za 

wykonanie tej części przedmiotu umowy (tak przed, jak i po zmianie) – w przypadku 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji umowy (ze 

wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), do których 

zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wraz z 

określeniem części wynagrodzenia każdego z tych pracowników odpowiadającej 

zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu umowy – w przypadku przesłanki, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2; 
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3) pisemne zestawienie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji umowy (ze 

wskazaniem wysokości dotychczasowej i po zmianie), podlegających obowiązkowym 

ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do których zastosowanie 

znajdzie zmiana przepisów o zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisów o wysokości składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wraz z podaniem kwot składek uiszczanych na ubezpieczenia 

społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz określeniem części wynagrodzenia każdej z 

tych osób odpowiadającej zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu umowy – w 

przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany cen występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 

żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim 

zakresie okoliczności, o których mowa w ust. 1, mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, 

w tym przedłożenia odpowiednich zestawień, o których mowa w ust. 3, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego żądania Zamawiającego. W przypadku uchybienia wyznaczonemu 

terminowi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 100,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zmianie nie ulegną ceny netto, 

natomiast ceny brutto ulegną zmianie o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od 

towarów i usług. Zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanego od dnia, od którego zmianie uległ bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu 

umowy (nie wcześniej niż od daty wejścia w życie właściwych przepisów) oraz wyłącznie do 

części przedmiotu umowy, do którego zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług. 

6. W przypadku przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3, zmianie ulegną wyłącznie  ceny 

tych części przedmiotu umowy, w odniesieniu do których nastąpiła zmiana kosztów 

Wykonawcy w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawek składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, od dnia, od którego zmianie uległ bądź ulegnie koszt realizacji 

przedmiotu umowy (nie wcześniej niż od daty wejścia w życie właściwych przepisów). 

7. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ceny ulegną zmianie o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy, do wysokości nowej stawki 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

8. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ceny ulegną zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

osobom wykonujący przedmiot umowy, podlegającym obowiązkowym ubezpieczeniom 

społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu 

okoliczności wskazanych w ust. 1, ma prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną 

zmianę, odpowiednio w całości lub części, wyłącznie jeżeli Strona wnioskująca nie wykazała w 

http://www.spzozparczew.pl/


SIWZ  SPZOZ PARCZEW NR SPRAWY: SPZOZ.V.ZP-3520/2/2018 
Załącznik nr 5 do siwz 

www.spzozparczew.pl 12.02.2018 r.                                                    Strona 5 z 7  

sposób wskazany w ustępach powyższych wysokości zmiany kosztów realizacji umowy, w 

szczególności zaś gdy zmiana przepisów w zakresie wskazanym w ust. 1 nie ma wpływu na 

zmianę kosztów realizacji umowy. 

10. Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany ceny z powodu 

okoliczności wskazanych w ust. 1, ma obowiązek przedłożenia Stronie wnioskującej pisemnej 

odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraża zgodę na wnioskowaną 

zmianę, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadności wniosku, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku. Brak złożenia w wymaganym terminie odpowiedzi na wniosek jest 

równoznaczny z jego akceptacją w całości. 

11. Zmiana ceny wymaga aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrażonej zgody na wnioskowaną zmianę, w 

terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia odpowiedzi na wniosek lub upływu terminu na 

przedłożenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ust. 10. 

 

§ 4. 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone 

na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzach asortymentowo-cenowych 

stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz faktycznie zrealizowanych ilości. 

Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT z 

dołączonymi pokwitowanymi dokumentami ilości i jakości przyjętego towaru, podpisanymi 

przez Zamawiającego bądź osobę przez niego upoważnioną.   

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ….. ( min. 45 max. 60 dni) od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

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

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

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

Zamawiającego. 

5. 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 zgody przez podmiot, który utworzył 

Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. 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 5 dni roboczych (od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili otrzymania wiadomości od 

Zamawiającego.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji w przypadku 

stwierdzenia wad jakościowych, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowaną partię 

towaru. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków jakościowych do 5 dni 

roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od 

chwili otrzymania wiadomości od Zamawiającego.  

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

Zamawiającego reklamacji w terminie 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty jej otrzymania – dopuszcza się 

przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. Brak odpowiedzi w wyżej określonym terminie 

uważany jest za uznanie przez Wykonawcę reklamacji. 

4. Wszelkie reklamacje Zamawiający będzie składał pisemnie, faksem na nr … lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: … . Wykonawca umożliwi składanie reklamacji 
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w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w 

godz. od 730 do 1430 . Reklamację uznaje się za skutecznie złożoną z chwilą nadania 

wiadomości faksem bądź mailem (jeżeli nastąpiło to w dniach i godzinach wskazanych w 

zdaniu poprzedzającym), bez konieczności potwierdzania odbioru.  

 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej wymienionych przypadkach i 

wysokościach:  

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

przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy; 

2)  w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie wyrobu, za każdy dzień 

opóźnienia w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 10 zł; 

3)  za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania 

reklamacyjnego, o którym mowa w § 5, w wysokości 0,5% wartości brutto 

zareklamowanego wyrobu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 10 zł; 

2. Kary umowne wskazane w ust. 1 będą płatne na podstawie noty księgowej wystawionej przez 

Zamawiającego, w terminie wskazanym w nocie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar 

umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z jego winy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

4. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli rozwiązanie 

obejmuje część umowy, wysokość kary umownej wynosi 10% niezrealizowanej wartości tej 

części umowy, która uległa rozwiązaniu. 

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

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 niniejszego paragrafu.   

 

§ 7. 

1. Umowa będzie realizowana przez czas określony 24 miesięcy od ..............   r. do dnia .........  r. 

lub do czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, o ile 

nastąpi wcześniej. 

2. Po dacie ..........., mimo niewyczerpania wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 

1 umowa wygasa, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku niewyczerpania wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 1, 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. 

 

§ 8. 

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 dwóch) nieterminowych realizacji dostaw, 

2) powtarzających się (co najmniej dwóch) reklamacji ilościowych i jakościowych towarów, 

o których mowa w § 5. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kary umowne wynikające z § 6 stosuje się odpowiednio. 
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3. W przypadku zgody Zamawiającego, o której mowa w § 1 ust. 7, Wykonawca ma obowiązek 

w terminie do 7 dni dostarczyć Zamawiającemu propozycję aneksu do umowy 

uwzględniającego ewentualne zmiany.  

 

§ 9. 

1. 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. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

 

§ 10. 

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

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

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze 

zmianami ) oraz Kodeksu Cywilnego. 

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. Załącznikami do niniejszej umowy i jednocześnie integralną jej część stanowią: 

1) Załącznik nr 1 - formularze asortymentowo-cenowe dla Zadania nr … 

2) Załącznik nr 2: 

 dokumenty potwierdzające, że preparaty objęte przedmiotem niniejszej umowy są 

dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

 wydane przez producenta aktualne karty charakterystyki preparatów stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, będących substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu 

obowiązujących przepisów, 

 Karty Charakterystyki Produktu Leczniczego preparatów stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy, będących produktem leczniczym w rozumieniu obowiązujących 

przepisów 

3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia … wraz ze wszystkimi załączonymi do niej 

dokumentami i oświadczeniami 

 

  

Zamawiający        Wykonawca  
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