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UMOWA - wzór 

 
zawarta dniu ……...2017 r. w Szczecinie, pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 

NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 
mającym swą siedzibę w Szczecinie (71-455), ul. Arkońska 4 
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym” którego reprezentuje: 
1. ..................................................................................................... 
2. .....................................................................................................  
a  
…………………………. 
NIP …………….., KRS ………………….., REGON ………………, 
mającym swą siedzibę w ………………… (…………), przy ul. ……………………, 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 
 
1. ..................................................................................................... 
2. ..................................................................................................... 
 
 
Strony zawierają umowę o następującej treści. 
 

§1 
1. Wykonawca zamówienia publicznego zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu artykułów 

technicznych, zgodnie z ofertą  z dnia……….. – załącznik cenowy dla pakietu nr … stanowi 
załącznik nr … do niniejszej umowy. Wymieniona oferta stanowi integralną część umowy. 

 
§2 

1. Dostawa artykułów technicznych, o których mowa w §1 obejmuje okres 12 miesięcy licząc od 
daty podpisania umowy z zastrzeżeniem skrócenia lub wydłużenia czasu trwania umowy, jeżeli 
zajdą okoliczności wymienione w § 3 ust. 2 umowy, a także w przypadku, gdy wcześniej bądź 
później nastąpi wyczerpanie ilościowo – wartościowe przedmiotu umowy określone w § 7 ust. 1 
umowy.  

2. Termin gwarancji na dostarczane artykuły techniczne będzie nie krótszy niż 12 miesięcy od daty 
dostawy. Oferowane artykuły techniczne muszą posiadać oznaczenia oraz wszelką dokumentację 
w języku polskim. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Strony dopuszczają 
możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wykonawca w celu uzyskania opisanej wyżej zmiany wynagrodzenia 
zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania 
przez Wykonawcę niniejszej umowy. Strony uzgodnią zakres zmian wynagrodzenia w drodze 
negocjacji. 

 
§3 

1. Dostawy będą następowały w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez 
Zamawiającego, w ilościach określonych każdorazowo przez Zamawiającego, aż do wyczerpania 
przedmiotu umowy.  

2. Określone w ofercie cenowej z dnia …….2017 r. ilości danego asortymentu na żądanie 
Zamawiającego mogą ulec zmianie w granicach +/- 10% w trakcie realizacji umowy, jeżeli zajdą 
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy. Z tego tytułu 
nie służą Wykonawcy do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o 
zapłatę za zrealizowane dostawy, wg cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy 
wyłącznie w przypadku ilościowego zwiększenia przedmiotu zamówienia.  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1
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3. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku zrealizowania zamówienia w terminie określonym 
w ust.1, Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z wykonania zastępczego, zaś 
Wykonawca zobowiązany będzie pokryć różnicę w cenie zakupu.  

4. Zamawiający wymaga, aby na dokumentach WZ i fakturze umieszczono nr zamówienia 
fakturowanych pozycji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o fakcie zrealizowania umowy w 
80% na adres mailowy Zamawiającego: ……………………………………. oraz 
………………………………….. 
 

 
§4 

Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień dokonywanych drogą elektroniczną lub faksem 
do siedziby Zamawiającego: Dział Zaopatrzenia w godz. 7:30 – 14:00. Każda dostawa będzie 
potwierdzana na dokumencie dostawy przez posiadających  pisemne upoważnienie pracowników 
Zamawiającego. Oryginał dokumentu dostawy pozostawał będzie u  Zamawiającego.  

 
§5 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania na każde żądanie Zamawiającego aktualnych 
dokumentów upoważniających do wprowadzenia artykułów do obrotu na terenie kraju, w 
szczególności właściwych atestów i aprobat technicznych. 

2. Oferowane artykuły techniczne muszą spełniać wymogi do stosowania w obiektach użyteczności 
publicznej, w szczególności w obiektach służby zdrowia. 

3. Artykuły techniczne muszą spełniać odpowiednie wymogi, określone w aktach normatywnych 
obowiązujących w Unii Europejskiej, a także w obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym: 
a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 655, z 

późn. zm. ), 
b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016,  poz. 1570 ), 
c) ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz.U. z 2015 r., 

poz. 322 ze zm. ), 
d) przepisów szczegółowych wydanych na podstawie w/w aktów prawnych. 

4. W ramach ceny ofertowej, Wykonawca zamówienia zobowiązuje się dostarczyć artykuły objęte 
przedmiotem umowy właściwym transportem loco- do siedziby Zamawiającego na swój koszt i 
ryzyko. Za działania i zaniechania przewoźników, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy 
wykonywaniu niniejszej umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne. 

5. Osobami upoważnionymi do kontaktów w zakresie realizacji warunków umowy  są : 
- ze strony Wykonawcy   …………………………  Tel……………….. 
- ze strony Zamawiającego osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest 
  Kierownik Działu Zaopatrzenia …………………………  Tel……………….. 

 
§6  

1. W przypadku stwierdzenia w dostawie braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 
a) braków ilościowych - w ciągu 48 godzin, przypadających w dni robocze, 
b) wad jakościowych - w ciągu 14 dni roboczych. 

2. Nierozpatrzenie reklamacji w terminach określonych w ust. 1, jest równoznaczne w skutkach z 
uznaniem reklamacji. 

3. Uznanie zasadności wniesionej reklamacji, nastąpi w drodze wymiany wadliwego produktu na 
wolny od wad lub też na uzupełnieniu brakującej ilości dostarczonych produktów na koszt 
Wykonawcy. 

4. Odmowa uznania zasadności wniesionej reklamacji, wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 
szczegółowego uzasadnienia. 

5. Zamawiający uprawniony będzie do odmowy przyjęcia dostawy, w przypadku stwierdzenia 
uszkodzenia opakowań zbiorczych, wskazujących na możliwość ingerencji i / lub uszkodzenia 
zawartości opakowania. 

6. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku dostarczania przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą złożoną w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.   

7. Odmowa przyjęcia dostawy udokumentowana będzie pisemnym protokołem, określającym stan 
produktów w chwili dostawy i przyczyny odmowy przyjęcia dostawy. 

 

mailto:administracja@szpitalzdunowo.pl


SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 Strona NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 

               Strona 3 z 4 

 

71-455 Szczecin, Arkońska 4 
tel. 91 813 90 00, fax. 91 813 90 09 

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 
tel. 91 442 72 00, fax. 91 462 04 94 

§7 
1. Wartość umowy brutto wynosi: …………………PLN 

(słownie brutto PLN: …………………………………………………),  
     netto: ……………………….PLN 
     (słownie netto  PLN: ………………………………………………….)  
     podatek VAT: ………………….PLN (słownie:……………………………………………) 
 

w tym: 
 
PAKIET Nr .. 
Wartość brutto … PLN 

2. Zapłata za dostarczone produkty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy zamówienia 
publicznego wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia 
dostarczenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe z oferty cenowej z dnia 
…………. za każdorazową dostawę z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy dotyczących 
zmian cen.  

3. Wykonawca umieści na fakturze dane dotyczące umowy i jego przedmiotu tj.: nr umowy, datę 
podpisania umowy, numer zamówienia oraz nazwę produktu/produktów, która powinna 
odpowiadać nazwie określonej w niniejszej umowie - pod rygorem opóźnienia płatności.  

4. Ceny jednostkowe brutto oferowanych artykułów pozostają niezmienne w okresie obowiązywania 
umowy, z zastrzeżeniem §2 ust. 3. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w walucie polskiej.  
6. Wykonawca nie sceduje realizacji umowy na osobę trzecią. Wykonawca nie może dokonać 

jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela, w tym dokonywać  przelewu 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, jak również nie może 
uczynić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przedmiotem poręczenia w rozumieniu 
prawa cywilnego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na 
piśmie.  

 
§8 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
§9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca zamówienia publicznego opóźnił realizację 
dwóch kolejnych dostaw, w terminie powyżej 7 dni roboczych, stanowiąc zagrożenie dla 
działalności leczniczej Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza produkt niezgodny z ofertą w określonej pozycji lub 
pakiecie Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części w jakiej 
Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z ofertą.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostawy. 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
5. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego świadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§10 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy 

następujące kary umowne liczone od wartości brutto umowy:     
- w wysokości 10% w razie odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania przez Zamawiającego z 

przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 
- w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia w terminie dostawy, 
- w wysokości 0,5% za każde pisemnie stwierdzone naruszenie warunków umowy.  

2. Wykonawcy przysługują kary umowne liczone od wartości brutto umowy: 
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- w wysokości 0,5% za każdą nie uzasadnioną odmowę odbioru dostarczanych artykułów 
technicznych. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w ramach kilku pakietów, do ustalenia wartości kar 
określonych w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu przyjęta zostanie wartość brutto pakietu, 
którego dotyczy postępowanie w zakresie kar umownych. 

4. Niezależnie od określonych w umowie kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie 
dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekracza wartość 
odszkodowania umownego. 

5. Uprawnienie do kary umownej zostaje wyłączone w sytuacji odstąpienia od umowy, o którym 
mowa w § 9 ust.1 umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych, z wierzytelności 
Wykonawcy wynikających z zrealizowanych dostaw.  

 
§11 

1. Zamawiający, w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie, wyznaczy dodatkowy termin 
dostarczenia towaru nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia i rozwiązania umowy 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego, ze skutkami wynikającymi z §10 
ust.1 umowy. 

 
§12 

Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę producenta dostarczonych artykułów (w stosunku do 
złożonej oferty), pod warunkiem: 

 zachowania umówionej ceny jednostkowej 

 produkt zamienny ma jakość nie gorszą niż oferowany pierwotnie 

 dostarczenia odpowiedniego dokumentu – atest lub aprobata techniczna, potwierdzającego 
spełnienie przez producenta wymogów określonych w §5. 

 
§13 

1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony terminem realizacji umowy, z możliwością 
wcześniejszego zakończenia w przypadku wyczerpania ilościowego lub wartościowego 
przedmiotu umowy bądź w przypadku określonym w § 3 ust. 2. 

2. Strony dopuszczają również stosowne przedłużenie terminu obowiązywania umowy, w przypadku 
niewyczerpania ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy, w pierwotnie określonym okresie 
umownym bądź w przypadku określonym w § 3 ust. 2. 

  
§14 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§15 
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Szczecinie. 

 
 
 
 
 

§16 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. otrzymuje WYKONAWCA, 
3 egz. otrzymuje ZAMAWIAJĄCY. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 


