
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa środków opatrunkowych„ 

1 

 

Załącznik nr 3 

 

 

UMOWA  Nr  …..         WZÓR 

                                   

W dniu  ……..     2020 roku  pomiędzy:  

Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Białej ul. Moniuszki 8 wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  pod numerem  0000005532 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora  - dr n. med. Zdzisława Juszczyka,  

a 

……………………………….. z siedzibą w …………………………..wpisanym do KRS  w Sądzie 

Rejonowym ……………… pod numerem ………………….. wysokość kapitału zakładowego …… 

zł, NIP ………….. REGON ……………….. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

reprezentowanym przez: 

l) ........................................................................................ 

2)  ......................................................................................... 

 została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

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

środków oaptrunkowych, których szczegółowy rodzaj – asortyment  i ceny jednostkowe netto  

określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w każdym asortymencie 

zgodnie z potrzebami szpitala do granic kwoty przedmiotowej umowy. Zmiany te nie powodują 

dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych. 

4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania zamówienia w zakresie jakościowym i 

wartościowym przedmiotu zamówienia. 

5.Jeśli w toku wykonywania umowy zajdzie konieczność dostaw dodatkowych Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zakupu asortymentu nieobjętego niniejszą umową na kwotę nie 

przekraczającą 5% wartości podstawowego zamówienia, po wcześniejszym porozumieniu z 

Wykonawcą. 

§ 2 

1. Strony   uzgadniają,   że   wartość   umowy   wynosi  …… zł netto i  …… zł brutto   (słownie zł: 

……………….) 

     Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych netto określonych w   

     formularzu cenowym, będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 

2.Wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym 

koszt sprzedaży, transport, zapewnienie gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, 

opakowania, koszt załadunku itp. 
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3.Wykonawca gwarantuje niezmienność cen w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

4. Zmiana cen towarów oferowanych przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie z przyczyn, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 5, przy czym 

wzrost cen będzie następował o taki sam procent jaki wynika z podwyżek niezależnych od 

Wykonawcy bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży, z zastrzeżeniem ust. 3.        

O zmianie cen Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej co najmniej 7 

dni przed wykonaniem dostawy na nowych warunkach cenowych, wskazując produkt, którego cena 

uległa zmianie i podając przyczynę zmiany jego ceny. Zamawiający nie zgodzi się na w/w zmianę, 

jeżeli nie będzie miała ona uzasadnienia w świetle złożonych przez dostawcę wyjaśnień. 

5. Strony ustalają, że zmiana cen oferowanych przez Wykonawcę towarów może nastąpić również 

w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego bez uprzedniego zawiadamiania 

Zamawiającego.  

6. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota  podatku VAT i cena brutto, cena netto 

pozostanie  niezmienna. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy przedmiotu umowy w ciągu 2 dni 

roboczych, sukcesywnie w terminie  od ……… do.......  lub do czasu osiągnięcia wartości brutto 

zamówienia w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze. 

2. Szczegółowe terminy dostaw przedmiotu umowy oraz ich asortyment będą podawane przez 

Zamawiającego w formie telefonicznego zamówienia i realizowane w terminie 2 dni roboczych 

od chwili zgłoszenia zamówienia, z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego   

    dokumentu odbioru dotyczącego dostarczonego towaru przygotowanego przez  

    Wykonawcę, którego jeden egzemplarz pozostanie u Zamawiającego.  

 

§ 4 

1. Płatność będzie realizowana sukcesywnie po dostawie przedmiotu umowy i prawidłowo 

wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni na konto, którego numer 

Wykonawca określi w fakturze. 

2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu 

„polecenie przelewu" do realizacji. 

§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy i zobowiązuje się 

dostarczać towar odpowiadający normom ilościowym i jakościowym, z terminem przydatności 

nie mniejszym niż  12  miesięcy licząc od daty dostawy. 

2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy 

nie odpowiada wymaganiom określonym w § 5 pkt. l, Wykonawca o ile uzna zasadność 

zgłoszonej reklamacji, zobowiązany jest wymienić go na towar dobrej jakości w terminie 7 dni 

od zgłoszenia mu zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy. 

§ 6 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego 

stronie z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminach określonych w § 3 
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ust. 1-3, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % wartości 

niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny niezrealizowanej 

części umowy. 

3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, a 

powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminach określonych w § 4, 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od wartości 

niezapłaconej faktury. 

§ 7 

1. W przypadku  gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w którymkolwiek z terminów 

określonych w § 3 ust. 2 i 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu 

interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie 

dostawy. 

2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy oraz wartość 

umowy o wielkość tego zakupu. 

§ 8 

1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej" uniemożliwiają chwilowe wykonanie 

jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony termin 

wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły 

wyższej" oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. 

2. W przypadku gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 

umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej", druga strona musi być poinformowana 

w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia w/w okoliczności pod rygorem 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze 

swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą 

rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania 

umowy w taki sposób jej końcowe rozliczenie musi być uzgodnione przez obie strony umowy. 

 

§ 9 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej 

nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

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 
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powyższych okolicznościach, 

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

wykonania części umowy. 

§ 10 

1. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w 

związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od 

Zamawiającego bez jego zgody. 

3.Umowa zostaje zawarta na czas określony  od dnia ………. do dnia ………. 

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy 

Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

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

 

 

 

 

 

 

         WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY 

 


