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Załącznik nr 3 

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 Hordejuka,  

zwanym w dalszej części Umowy: Zamawiającym, 

a 
........................................................................... z siedzibą w ……………………… przy ul. 
………………. zarejestrowaną w ...................................., reprezentowana przez: 
............................................,  
zwana w dalszej części umowy Wykonawcą 

LUB 

Panem/Panią........................................................................., zamieszkałym przy …………… 

w ………………..….., PESEL…………..przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, działającym pod firmą .........................................., z 

siedzibą w ……………..……, NIP ..........................,  

zwanym dalej w części umowy „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, 

w postępowaniu o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów 

higienicznych i czystościowych (numer sprawy SPZOZ.V.ZP-3541/1/2020). 

 

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 sukcesywna sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego produktów (zwanych dalej towarem) oraz dzierżawa podajników na 

ręczniki (dotyczy Zadania nr 5) w asortymencie i cenach jednostkowych określonych w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy dla zadania nr: … . 

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

koszt i ryzyko, do magazynu pod Apteka Szpitalną, znajdującym się w siedzibie 

Zamawiającego, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego (przekazanymi 

Wykonawcy w formie pisemnej, faxem na nr: ... lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: ...) w terminie do 3 (słownie – trzech) dni roboczych  od chwili 

otrzymania zamówienia, w dni robocze w godz. 7.00-14.30. Za datę i miejsce dostawy 

uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru przez Zamawiającego, 

potwierdzone odpowiednim dokumentem (protokołem odbioru, WZ, itp.). 

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

potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego. Realizacja umowy w mniejszym 



SPZOZ PARCZEW SPZOZ.V.ZP-3541/1/2020 

Strona 2 z 6  

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 (w ramach poszczególnego zadania), przy czym suma wartości zrealizowanych 

dostaw nie może przekroczyć ceny umowy określonej  w § 2 ust. 3.  

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z pierwszą dostawą aktualne karty 

charakterystyki produktów zaoferowanych w załączniku nr 1 Formularzu cenowym do 

niniejszej umowy. W przypadkach opisanych w §1 ust. 6 lub ust. 7 Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia aktualnych kart charakterystyki innych zaproponowanych 

preparatów. 

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

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj. w szczególności: 

zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, 

Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne produkty o niegorszych 

parametrach. Wykonawca podejmie również wszelkie możliwe działania w celu ustalenia 

czy na rynku produktów objętych niniejszą umową, są przedsiębiorcy posiadający na 

stanie przedmiotowe produkty (w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca 

dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania 

Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu nie może być wyższa od ceny produktu 

objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W sytuacji gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również 

tzw. zapasów  u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu 

w cenach obowiązujących w umowie, a są produkty, których cena rynkowa jest wyższa od 

ceny produktu 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.  

8. Zmiana produktu na zasadach, o których mowa w ust. 6 lub ust. 7 jest możliwa wyłącznie 

za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego na 

zamianę produktu, na zasadach określonych w ust. 6 lub ust. 7, Wykonawca bądź 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem na przyszłość w części 

dotyczącej tego produktu bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych, w terminie 

do 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skorzystanie z umownego prawa 

do odstąpienia.  

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

umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) 

produktu czy też produktu z tzw. zapasów, w sytuacji o której mowa w ust. 5, Zamawiający 

będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (zamiennika) u innego Wykonawcy. Jeżeli 

koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą 

różnicą zostanie obciążony Wykonawca.  

10. - Dotyczy Zadania nr 6 - W przypadku nieprawidłowego poboru płynów do zmywarki, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego zaprogramowania urządzenia, na jego 

koszt. - 

11. Wykonawca gwarantuje, że produkty objęte niniejszą umową spełniają warunki: 

1) dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) posiadają terminy  ważności nie krótsze niż 12 miesięcy od daty dostawy. 

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

zmianę wielkości opakowania dostarczanych produktów, z zachowaniem zasady 

proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę 
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ogólnej ilości (szt., op.) produktów objętych przedmiotową umową. Zmiana może nastąpić 

po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty 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). *. [*niepotrzebne skreślić] 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące 

przedmiotu umowy. 

 

§ 2. 

1. Za wykonanie dostaw przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone 

na podstawie obowiązujących cen jednostkowych oraz zrealizowanych ilości, 

na podstawie faktury VAT. 

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

3. Wartość umowy wynosi .................... zł wraz z podatkiem VAT, (słownie 

złotych:................), i została wyliczona na podstawie ilości i cen jednostkowych podanych 

szczegółowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. 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. 
5. 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. 

6. Obniżenie cen jednostkowych produktów objętych przedmiotem umowy może nastąpić 

w każdym czasie i wymaga sporządzenia aneksu. 

 

§ 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 (słownie – 

sześćdziesięcio) dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa 

w § 4 ust. 3 i 4, gdzie 60 dniowy termin liczony będzie od daty dostawy towaru wolnego 

od wad.   

3. Wykonawca wystawi fakturę odrębnie dla każdego zrealizowanego zamówienia. 

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

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

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

Zamawiającego. 

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

cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na 
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podstawie niniejszej umowy), może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez 

podmiot, który utworzył Zamawiającego. 

 

§ 4. 

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

przedmiot umowy jest wysokiej jakości oraz wolny od wad i będzie posiadał termin 

ważności 12 miesięcy od dnia dostawy. Przedmiot umowy objęty terminem ważności 

podlega gwarancji producenta. 

2. Zamawiający winien zbadać towar pod względem ilościowym przy odbiorze. W przypadku 

stwierdzenia braków ilościowych, Zamawiający zgłasza reklamację poprzez odnotowanie 

stwierdzonych braków ilościowych w protokole odbioru lub innym dokumencie, o którym 

mowa w §1 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych 

w terminie do 3 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości od Zamawiającego, 

co nie wyłącza obowiązku zapłaty kary umownej określonej w §5 ust. 1 pkt 2 umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych dostarczonych produktów 

po dokonaniu odbioru, Zamawiający zgłasza reklamację faksem, drogą elektroniczną lub 

pisemnie, wraz z podaniem uzasadnienia wstrzymując jednocześnie zapłatę za 

zakwestionowaną partię towaru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków jakościowych i/lub ilościowych lub 

też pisemnej odmowy uznania reklamacji, o której mowa w ust. 3, w terminie do 3 dni 

roboczych licząc od daty jej otrzymania – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na 

reklamację faksem. Brak pisemnej odmowy w tym terminie jest uważany za uznanie 

przez Wykonawcę reklamacji. Wykonawca umożliwi składanie reklamacji, o których mowa 

w niniejszym paragrafie, faksem na nr: … lub mailem na adres: … w godzinach 

od……do….. . 

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. 

 

Dotyczy Zadania nr 5 

§41 

1. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) jest właścicielem podajników opisanych w załączniku nr 1 do umowy, 

2) podajniki te są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski oraz 
spełniają wymagania określone w obowiązujących przepisach, 

3) podajniki te nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, 

4) podajniki te są sprawne technicznie i gotowe do używania zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

2. Wykonawca oddaje Zamawiającemu podajniki opisane w załączniku nr 1 do umowy do 
używania na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca dostarczy podajniki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia 
umowy i rozładuje je w wyznaczonym miejscu w siedzibie Zamawiającego na swój 
koszt. Wraz z przedmiotem najmu, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi 
i dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowego korzystania z przedmiotu 
najmu. 
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4. Zamawiający zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie 
z przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji. 

5. Zamawiający nie może oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania bez 
zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W czasie trwania niniejszej umowy naprawy serwisowe przedmiotu najmu wynikające 
z normalnego użytkowania, a nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą 
przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający zobowiązany jest 
do niezwłocznego informowania Wykonawcy o konieczności dokonania napraw 
w formie wskazanej w §1 ust. 2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do 
dokonania naprawy bądź wymiany wadliwych podajników na wolne od wad, w terminie 
7 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot najmu przed kradzieżą 
i niepożądanym działaniem osób trzecich. 

8. Zamawiający nie odpowiada nie odpowiada za zużycie przedmiotu najmu będące 
wynikiem prawidłowego użytkowania. 

9. Po ustaniu umowy Zamawiający obowiązany jest wydać Wykonawcy przedmiot najmu 
w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej, normalnej 
eksploatacji. 

10. Zwrot następuje na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo – 
odbiorczego w terminie do 7 dni roboczych od dnia ustania niniejszej umowy. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów i w wysokości: 

1) 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego i nie wymienionych 

przez Wykonawcę zgodnie z §4 ust. 4 produktów złej jakości, za każdy dzień 

opóźnienia w wymianie, ponad termin określony umową, jednak łącznie nie mniej niż 

10,00 zł w odniesieniu do produktów objętych jedną reklamacją; 

2) 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia 

w dostawie ponad terminy określone w §1 ust. 2, jednak łącznie nie mniej niż 10,00 zł 

za opóźnienie w realizacji jednego zamówienia; 

3) 0,2% wartości zamówionego asortymentu, w odniesieniu do którego Wykonawca 

pozostaje w opóźnieniu z dostarczeniem dokumentu / dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do obrotu i używania tych produktów, za każdy dzień opóźnienia , 

jednak łącznie nie mniej niż 10,00 zł za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu / 

dokumentów dotyczących asortymentu objętego jednym zamówieniem. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy bądź Zamawiającego od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.  

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z jego winy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy. 

4. W sytuacjach wskazanych w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, jeżeli odstąpienie dotyczy 

wyłącznie części umowy, wysokość kary umownej wynosi 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy, której odstąpienie dotyczy. 

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

ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie wskazanym w 

nocie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia nawet przed terminem wymagalności kary umownej, ustalonym zgodnie 

ze zdaniem poprzedzającym. 
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§ 6. 

1. Umowa będzie realizowana przez czas określony od ............... r. do ………….. r. lub do  

wyczerpania wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy, o ile 

nastąpi wcześniej. 

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

określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, strony dopuszczają możliwość przedłużenia 

terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 3 miesiące. W takim wypadku ogólna 

wartość dostaw nie może przekroczyć wartości umowy określonej w § 2 ust. 3 umowy. 

Zmiana taka następuje w drodze aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 7. 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odstąpienia od niezrealizowanej jeszcze części umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

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

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

o których mowa w § 4, 

3) innych istotnych, powtarzających się uchybień w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

4) naruszenia swoich obowiązków wynikających z §41 ust. 3. 

2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki uzasadniającej 

odstąpienie.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, karę umowną wynikającą z § 5 ust. 2 stosuje się. 

 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §2 ust. 7 umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe   

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  

rzeczowo właściwy Sąd Powszechny dla każdoczesnej siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejszą umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla   

każdej ze stron. 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

5) Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (wg załącznika do Oferty Wykonawcy) 

6) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (wg załącznika do Oferty Wykonawcy) 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 


