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DZ/08/2016                  Załącznik nr 7 do SIWZ  

PROJEKT UMOWY 

UMOWA nr ……………… 

 

zawarta dnia ………………. 2016 r. w Dziekanowie Leśnym, pomiędzy:  

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w 

Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000072265, NIP: 118-13-49-898;  

Regon: 000291210, 

reprezentowanym przez: 
 

Roberta Lasotę  – Dyrektora Szpitala 
 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 

a 

................................... z siedzibą w …………...................................... przy ul. …………………………………..  

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

…….., … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……….…. , REGON 

…..........................., NIP............................... 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

łącznie zwane dalej „Stronami”, a każda z nich oddzielnie „Stroną”.,  

 

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu …………… postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawę drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku 

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”, przeprowadzonego przez Samodzielny Zespół 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym, znak 

postępowania DZ/08/2016, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 poz. 2164 j. t. z późn. zmianami) (dalej jako „Pzp”), została zawarta umowa o treści następującej: 
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy asortymentu (dalej również jako „towar” bądź „produkt”) zgodnie 

ze złożoną ofertą (formularz oferty stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy), w zamówionych ilościach      

i uzgodnionych terminach dostaw w sposób określony w § 5. ust. 1. niniejszej umowy. 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie dostarczać asortyment po cenach jednostkowych 

określonych w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej (stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy). 

3. Wszelkie instrukcje użytkowania dostarczanego asortymentu muszą być w języku polskim. 
 

§ 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego asortyment dostarczany w ramach realizacji niniejszej 

umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie                               

z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego doręczyć mu wszelkie certyfikaty, atesty  

i charakterystyki potwierdzające dopuszczenie dostarczonego asortymentu do obrotu. Niedostarczenie w/w 

dokumentacji traktowane będzie na równi z niezrealizowaniem dostawy. 
 

§ 3 CENY 

1.  Całkowita wartość umowy, zgodnie z przyjętą ofertą złożoną w postępowaniu DZ/08/2016, wynosi 

...................... zł netto (słownie złotych: .......................................................................................... netto), plus  

podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia oferty w kwocie …..…….. zł (słownie złotych: ……………..), 

co stanowi kwotę .......................... zł brutto (słownie złotych: .............................................................. brutto),  

w tym:  

pakiet nr ….. wartość netto: …………………… zł., wartość brutto: ……………………… zł. 

2.  Wartości poszczególnych dostaw będą obliczane przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych przez 

Wykonawcę w Załączniku Nr 2 do umowy i ilości dostarczonego asortymentu. 
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3.  Wykonawca gwarantuje niezmienność cen netto w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4. 

4.  Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także wszelkie podatki, opłaty, koszty należytego opakowania  

i zabezpieczenia przedmiotu dostawy oraz odpowiedniego transportu do miejsca, o którym mowa w § 4 ust. 

3. niniejszej umowy.  

5.  Ostateczna wysokość kwoty do zapłaty będzie zależna od ilości faktycznie dostarczonego przez Wykonawcę 

asortymentu. 

6.  Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności zmiany niniejszej umowy) do swobodnego dokonywania 

zmian ilościowych asortymentu wskazanego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, pod warunkiem nie 

przekroczenia ogólnej wartości umowy, określonej w ust. 1. oraz przy zachowaniu cen jednostkowych 

danego asortymentu.  
 

§ 4 ZAMÓWIENIA 

1. Asortyment, o którym mowa w § 1, dostarczany będzie częściami, na podstawie zamówienia składanego 

przez Zamawiającego telefonicznie, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. Zamówienie złożone 

telefonicznie zostanie potwierdzone faxem lub pocztą elektroniczną.  

Nr tel. Wykonawcy: ………............................................. 

Nr fax Wykonawcy: ………............................................. 

Adres e-mail Wykonawcy: ………................................... 

2. Zamówienie określać będzie rodzaj i ilości zamawianego asortymentu oraz termin dostawy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówioną część asortymentu do siedziby Zamawiającego (w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego), na własny koszt i ryzyko w ciągu maksymalnie … dni roboczych 

od dnia złożenia zamówienia w sposób określony w ust. 1. Wykonanie dostawy następuje z momentem 

potwierdzenia odbioru zamówionego asortymentu przez przedstawiciela Zamawiającego. 

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówienia wynikającego z pilnej potrzeby, Wykonawca 

zobowiązuje się do jego realizacji niezwłocznie, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w opakowaniach czystych, zabezpieczających asortyment 

przed uszkodzeniem, z widocznym na opakowaniu numerem katalogowym.  

6. Termin przydatności do użycia dostarczanego towaru nie będzie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od daty 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Okres ważności produktu będzie uwidoczniony na każdym 

opakowaniu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, określonych w 

specyfikacji cenowej. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i wielkości dostaw. Zmiana zamówienia może 

być zgłoszona faxem, telefonicznie lub e-mailem. Zmiana zgłoszona telefonicznie zostanie potwierdzona 

faxem lub e-mailem.  

9. Zamawiający do składania zamówień upoważnia Panią/Pana ……………………., tel. …………………….. 
 

§ 5 WYNAGRODZENIE 

1.  Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony asortyment nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę po realizacji dostawy. 

2.  Płatność za dostawy wykonane przez Wykonawcę będzie następowała w terminie 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT i przyjęcia przez Zamawiającego dostawy bez zastrzeżeń. 

3.  Płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr ……………………………………………………………………………… 

4.  Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

6.  Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym 

zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu 

umowy. 

7.  Cena na fakturze musi odpowiadać cenie ujętej w Załączniku nr 2 do umowy. 

8.  Zaleca się, aby nazwa towaru na fakturze odpowiadała nazwie handlowej ujętej w Załączniku nr 2 do umowy 

oraz aby na fakturze był podany numer umowy.  

9.  Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy czy też zmiana ilości zamówionego asortymentu, zgodnie z 

postanowieniami § 3 ust. 6, nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego 

w zakresie wykonania niniejszej umowy i nie ma wpływu na wykonanie wszelkich praw i obowiązków 

wynikających z umowy, w stosunku do czego Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń.  
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§ 6 REKLAMACJE 

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego asortymentu, 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, przesyłając protokół reklamacji. Wykonawca 

będzie zobowiązany rozpatrzyć reklamację w przypadku: 

a) wad jakościowych towaru - w terminie do 5 dni roboczych, 

b) braków ilościowych towaru - w terminie do 3 dni roboczych. 

2. W przypadku braku odpowiedzi na protokół reklamacyjny w terminie określonym w ust. 1., Zamawiający 

uznaje reklamację za zasadną (pozytywne rozpatrzenie reklamacji). 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostarczenia towaru, który nie 

został zamówiony przez Zamawiającego lub jest niezgodny z umową lub zamówieniem, w tym nie 

posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użytkowania, natomiast Wykonawca w takim 

przypadku, zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie do 5 dni od daty 

powiadomienia go pisemnie, telefonicznie, faxem, e-mailem przez Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru dostarczonego asortymentu, co do którego Zamawiający wniósł 

protokół reklamacji i dostarczenia zamówionego asortymentu wolnego od wad na własny koszt i ryzyko: 

a) w przypadku wad jakościowych - do 3 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, 

b) w przypadku dostarczenia niezgodnego z zamówieniem asortymentu lub braków ilościowych towaru - w 

terminie do 2 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 

5. Wszelkie koszty i ryzyko związane z reklamacją ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w sytuacji 

kiedy Wykonawca dostarczy trzykrotnie do siedziby Zamawiającego towar złej jakości lub ilości niezgodnej 

ze złożonym zamówieniem, co pociągnie za sobą reklamacje jakościową lub ilościową.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obniżenia jakości asortymentu poniżej określonego w postępowaniu, 

w trakcie obowiązywania umowy. 

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostawy, nie zrealizowania dostawy lub 

dostarczenia asortymentu niezgodnie z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia towaru 

u innego dostawcy (zakup interwencyjny). W takim przypadku zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy 

oraz jej wartość, a Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą 

różnicę pomiędzy ceną asortymentu zamówionego u Wykonawcy, a ceną asortymentu zakupionego 

interwencyjnie. Strony ustalają, że zapłata w/w kwoty nastąpi przez potrącenie z wymagalną wierzytelnością 

Wykonawcy. 
 

§7 KARY UMOWNE 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 

a)  w przypadku odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy ze swojej winy, bądź odstąpienia 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitej wartości brutto 

umowy, określonej w § 3 ust. 1. niniejszej umowy, 

b) za każdą zwłokę w dostawie bądź odmowę dostawy - w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej 

dostawy za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad - w wysokości 5% wartości 

brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki przekraczający terminy określone w § 6. ust. 4. 

umowy. 

2.  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. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych, jak i odszkodowania przyznanego na 

mocy prawomocnego orzeczenia sądu bądź innego organu państwowego, z bieżących należności 

Wykonawcy wynikających z realizacji niniejszej umowy.  

 

§ 8 ZMIANY UMOWY 

1. Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, tj. zastąpienie produktu objętego 

umową jego odpowiednikiem w przypadku: 

a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub 

wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, 

b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta produktu zmodyfikowanego bądź o wyższej jakości, za 

cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową. 

2. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości 

opakowania przy zachowaniu parametrów produktu - w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez 

producenta. 
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3. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie cen jednostkowych brutto wskazanych w ofercie w przypadku 

wprowadzenia innej stawki podatku VAT, niż wskazana, jako obowiązująca na dzień składania ofert. Zmiana 

stawki podatku od towarów i usług następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego 

nową stawkę podatku od towarów i usług. 

4. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (w szczególności w wyniku 

promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę) niż określone w 

niniejszej umowie. 

5. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 niniejszego paragrafu. 

 

§ 9 ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Umowa wygasa z chwilą wyczerpania wartości umowy określonej w § 3. ust. 1. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę bez podawania przyczyny z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron w uzgodnionym terminie. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy w przypadku, gdy przed upływem 

terminu jej obowiązywania nie zostanie zrealizowana na wartość określoną w § 3 ust.1. 

5. 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 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

6. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, pod warunkiem uprzedniego 

pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy i bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu. 

7. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonywania jej przez Wykonawcę, a także w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitej 

wartości brutto umowy, co nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. 

 

§ 10 ZAKAZ CESJI 

Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela SZPZOZ, wejście w jego prawa lub spłata 

zobowiązania przez podmiot, który źródłowo go nie zaciągnął, może nastąpić po wyrażeniu zgody przez 

podmiot tworzący. 

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od dnia …….................... do dnia ……….........……… 

2. Wszelkie Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, Strony 

rozstrzygać będą w sposób polubowny, w szczególności w drodze negocjacji.  

5. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z propozycją ugodową 

przez jedną ze Stron, spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

WYKONAWCA                                      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – formularz specyfikacji cenowej 


