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 Załącznik nr 3 

Umowa - projekt 

Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego  

zawarta w dniu …………………………………. w Sejnach 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach,  

ul. Dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000016297, numer REGON 790317340, numer NIP 844-17-84-785 reprezentowanym 

przez…………………………………. zwanym dalej jako „Zamawiający”, 

a, 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………… 

zwanym dalej jako „Wykonawca”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Sejnach w 

ilości, asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym od 

chwili zawarcia umowy integralną jej część. 

2. Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec 

zmniejszeniu w zależności od  potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania 

zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na 

zmniejszone zapotrzebowanie. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie będzie 

rościł sobie żadnych praw z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia. 

§ 2 

Dostawy, o których mowa w § 1 realizowane będą w okresie od dnia …………… 2018 r. do dnia 

……………. 2019 r. 

§ 3 

1. Dostawy odbywać się będą  sukcesywnie, stosownie do  bieżących potrzeb Zamawiającego na  pod-

stawie cząstkowych zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Za-

mawiającego w formie telefonicznej, faksem lub e-mailem. 

2. Dostawy, o których  mowa w pkt. 1 Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć bezpośrednio do ma-

gazynu  Zamawiającego  w ciągu ………. dni od   chwili   otrzymania    bieżącego zamówienia    

przekazanego   przez   Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem. 

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

własne. 
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4. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  ustalania  bieżących  dostaw  w  stosunku  do  ilości wykaza-

nych w załączniku nr 1 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 waż-

ności. 

2. W przypadku stwierdzenia wad, braków ilościowych dostarczanego asortymentu  Zamawiający nie-

zwłocznie    powiadomi   Wykonawcę  o   zauważonych   nieprawidłowościach    wraz   z  wnioskiem 

o ich usuniecie. 

3. Wykonawca   zobowiązuje   się   do   rozpatrzenia   reklamacji   i   udzielenia   odpowiedzi Zama-

wiającemu w terminie 7 dni od jej otrzymania. 

4. Do kontaktu z Zamawiającym Wykonawca wyznacza ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

§ 5 

1. Tytułem wynagrodzenia za  wykonanie  usług  z  niniejszej  umowy  Zamawiający  zapłaci Wyko-

nawcy  kwotę netto nie wyższą niż ………….. zł  (słownie: …………………. złotych) 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  asortymentu  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, o której mowa w §5 ust.1. 

2. W   przypadku   odstąpienia   Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zawinionych  przez Zama-

wiającego,  Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości  przedmiotu 

umowy, o której mowa w §5 ust.1. 

3. W  przypadku  zwłoki Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  Wykonawca  zapłaci 

karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości  przedmiotu  umowy,  o którym mowa w §5 ust.1 za  

każdy  dzień  zwłoki. 
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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,  o którym 

mowa w §5 ust.1 za  każdy  dzień  zwłoki. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość usta-

lonych 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 asortymen-

cie 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. 

§ 7 

Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia ………… 2018 r. do dnia …… 2019 r. 

§ 8 

Odstąpienie od umowy: 

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, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpie-

czeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzię-

cia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z zawinionych  przyczyn  leżących po stro-

nie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym,  w szczególności w przypadku niezgodności 

przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należ-

nego 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 oko-

liczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego. 

3. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza 

możliwość zmiany i     uzupełnienia niniejszej umowy w zakresie: 
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1) wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązy-

wania umowy w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 4, jednak nie dłużej niż 

o 6 miesięcy. 

2) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w 

Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, a o 

czym Wykonawca nie mógł wiedzieć z chwilą zawarcia niniejszej umowy, na tzw. zamiennik 

pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednost-

kową netto i brutto; 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu, będącego 

przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy w zakresie 

łącznej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

4) w zakresie zmiany nazwy handlowej produktu leczniczego,  

5) w zakresie sposobu konfekcjonowania i związanej z tym zmiany liczby opakowań, w sytuacji, 

gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany produkt, powodujący 

wycofanie dotychczasowego, o tożsamych właściwościach farmaceutyczno-medycznych, lub w 

przypadku braku dostępności na rynku polskim produktu leczniczego. 

4. Ceny jednostkowe, ustalone w ofercie z dnia …………. nie ulegną zmianie przez okres 12 miesięcy 

od daty zawarcia umowy, z tym że dopuszcza się w tym okresie  zmianę ustalonych cen brutto:  

1) wynikającą ze zmian cen urzędowych, przedstawionych w odpowiednim akcie prawnym, przy 

czym cena brutto może ulec zmianie wyłącznie o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy nową a 

dotychczas obowiązującą ceną urzędową – obowiązujące od dnia wejścia w życie tego aktu 

prawnego; 

2) w przypadku ustalenia cen urzędowych na produkty, wobec których obowiązywały ceny 

umowne, przy czym cena brutto nie będzie wyższa niż cena urzędowa przedstawiona w odpo-

wiednim akcie prawnym – obowiązujące od dnia wejścia w życie tego aktu prawnego; 

3) w przypadku obniżenia ceny asortymentu. 

4) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem 

prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej 

zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto, 

 

§ 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 2017 r. Dz.U. poz. 1579 ze 

zm.). 

 

2. Ewentualne   spory   wynikłe   w   realizacji   niniejszej  umowy,  strony  będą  rozstrzygać  polu-

bownie,  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. 

Załączniki do umowy: 

1. Formularz ofertowy 

2. Formularz asortymentowo-cenowy 

 

Zamawiający                                                                                                        Wykonawca                  


