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Załącznik nr 5                                                                                              

UMOWA - projekt 

będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego 
 
Zawarta dnia …………… r. w Sejnach pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach, ul. Dr E. 
Rittlera 2, 16 – 500 Sejny,  działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000016297, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
 
…………………… 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………..zwana w 
treści umowy Wykonawcą, reprezentowana przez: 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego 
asortymentu określonego w załączniku nr ….. do umowy (pakiet nr …..), zgodnie z ofertą 
przetargową, stanowiącą od chwili zawarcia umowy integralną jej część. 

§ 2  
Dostawy, o których mowa w § 1 realizowane będą w okresie od dnia ……. do dnia ………. 

§ 3 
1. Dostawy odbywać się będą  sukcesywnie, stosownie do  bieżących potrzeb 

Zamawiającego na  podstawie cząstkowych  zamówień  przekazywanych  Wykonawcy 
przez    upoważnionego pracownika Zamawiającego w formie telefonicznej lub faksem. 

2. Dostawy, o których  mowa w pkt. 1 Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć 
bezpośrednio do magazynu  Zamawiającego  w ciągu 72 godzin od   chwili   otrzymania    
bieżącego zamówienia    przekazanego   przez   Zamawiającego telefonicznie bądź 
faksem. 

3. Dostawy asortymentu, o których mowa w § 1 Wykonawca będzie realizował na  koszt  i 
ryzyko własne. 

4. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  ustalania  bieżących  dostaw  w  stosunku  do  
ilości wykazanych w załączniku nr ……do umowy  (pakiet nr …) stosownie do 
aktualnych potrzeb  i możliwości Zamawiającego. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  Zamawiającemu asortyment, o  których mowa 

w  § 1  o   możliwie  najwyższych  parametrach  jakościowych  z  co  najmniej 12 
miesięcznym terminem ważności. 

2. W przypadku stwierdzenia wad, braków ilościowych dostarczanego towaru  
Zamawiający niezwłocznie    powiadomi   Wykonawcę  o   zauważonych   
nieprawidłowościach    wraz   z  wnioskiem o ich usuniecie. 
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3. Wykonawca   zobowiązuje   się   do   rozpatrzenia   reklamacji   i   udzielenia   
odpowiedzi Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej otrzymania. 

4. Do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy: ……………………………. 
§ 5 

1. Tytułem wynagrodzenia za  wykonanie  usług  z  niniejszej  umowy  Zamawiający  
zapłaci Wykonawcy  kwotę nie wyższą niż …………. zł  (słownie: ……………….) 
netto plus podatek VAT w kwocie ……….. zł (słownie:….). 

2. Wykonawca gwarantuje 12  miesięczny okres niezmienności cen. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 

obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowym cen netto. 
4. Wynagrodzenie  płatne  będzie  w  ratach  po  wykonaniu   każdej  dostawy  

potwierdzonej podpisem   Zamawiającego  na   fakturze  VAT  zgodnie  z  ilością  
odebranego  towaru  w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury na konto:  …………… 

§  6 
Strony będą miały prawo naliczać kary umowne z następujących tytułów, w następującej 
wysokości: 
1. W  przypadku  odstąpienia  Wykonawcy   od   wykonania   postanowień   umowy   bez  

zgody Zamawiającego,  Wykonawca zapłaci   Zamawiającemu  karę  umowną  w  
wysokości  5  %  wartości przedmiotu umowy. 

2. W   przypadku   odstąpienia   Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zawinionych  
przez Zamawiającego,  Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 
% wartości  przedmiotu umowy. 

3. W  przypadku  zwłoki Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  
Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości  przedmiotu  umowy  
za  każdy  dzień  zwłoki. 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust.  
Umowy,  Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości  przedmiotu  
umowy  za  każdy  dzień  zwłoki. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki 
w płatności przez Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym 
w umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego Wykonawcy 
w ilości i asortymencie odpowiadających niezrealizowanej dostawie (zakup 
interwencyjny). 

8. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się ilość i wartość całkowita 
przedmiotu umowy o ilość i wartość zakupu dokonanego w trybie  interwencyjnym. 

9. W przypadku zakupu interwencyjnego po cenach wyższych od cen zawartych w 
niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu różnicy pomiędzy wartością 
zakupu interwencyjnego a wartością wynikającą z niedostarczonego przedmiotu umowy. 

10. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena 
brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

§  7 
Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia ……... do dnia ………………… 

§  8 
Odstąpienie od umowy: 
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1. W razie zaistnienia 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 powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§  9 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 
2.    Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 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, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§  10 
1.  W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu 
     cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. z 2013 r. 

Dz.U. poz. 907 z późn. zm.). 
2.  Ewentualne   spory   wynikłe   w   realizacji   niniejszej  umowy,  strony  będą  rozstrzygać   
     polubownie,  a  w  razie  nie  dojścia  do  ugody  przez  właściwy  dla  Zamawiającego Sąd 
     Powszechny. 

§  11 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 

 
 

    Wykonawca                                                                                       Zamawiający 
 

 


