
Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Traugutta 7, 62-400
Słupca, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033422, NIP
667-15-34-335, REGON 000306621, reprezentowanym przez:
P. Rafała Spachacza – p. o. Dyrektora SPZOZ w Słupcy
przy kontrasygnacie w. z. Głównego Księgowego – Tadeusza Bereszyńskiego
zwanym dalej „Zamawiającym” 
P.  …..............................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą" w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w  trybie: przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§1

Wykonawca zobowiązuje  się  sprzedać Zamawiającemu preparaty do dezynfekcji  zgodnie z  Ofertą
Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy - zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu
umowy oraz do zapłaty umówionej ceny.

§2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  przedmiotu  umowy  na  własny  koszt  i  ryzyko
w czasie do …....... dni roboczych od złożenia zamówienia.

2. Dostawy realizowane będą w terminach określonych przez Zamawiającego.
3. Szczegółowe zamówienie będzie zgłaszane pisemnie lub fax-em 
4. Zamawiający  ma prawo korygować  ilość  dostaw cząstkowych  przedmiotu  umowy w dniu  ich

składania.
5. Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę otrzymania towaru wraz z prawidłowo wystawioną

fakturą.
 

§3
1. Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  cenę  do  wysokości

określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Płatności  za  dostawy  cząstkowe  będą  realizowane  sukcesywnie  po  dostawie  przedmiotu

zamówienia do siedziby Zamawiającego.
3. Całkowita wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ….............. zł  brutto.
4. Ilości podane w formularzu cenowym mogą ulec zmianie w zakresie ± 10%.
5. Wykonawca gwarantuje stałość cen przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania umowy.
6. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT  zmianie ulegną ceny brutto oferowanych produktów 

w stosunku do wskazanych w załączniku   do niniejszej umowy,  zmiany te następować będą         
z  dniem  wejścia  w  życie  przepisów  je  regulujących.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  
wprowadzenia aneksem zmian do umowy, załączenia udokumentowanej kalkulacji cenowej            
i potwierdzenia wiarygodności wprowadzonych zmian przez załączenie stosownych dokumentów.

7. Termin płatności 60 dni po dostarczeniu faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy.

§4

1. Wykonawca udziela gwarancji i odpowiada:
a) za przedmiot umowy co do jego jakości,
b) termin ważności produktu, artykułu, deklarowany na jego opakowaniu.

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Dostawcę, który załatwi reklamację w ciągu 3 dni roboczych.



§5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony  ustalają co następujące:
1. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości :

- 10 % łącznej wartości przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- 1% ceny niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień
zwłoki, licząc od upływu wymaganego terminu dostawy,

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn
leżących  po   stronie  Zamawiającego  –  10%  wartości  przedmiotu  dostawy  pozostałej  do
zrealizowania.

3. W przypadku,  gdy Dostawca nie dostarczy przedmiotu umowy lub dostawa nie nastąpi  w
terminie  określonym w § 2 ust.  1  Zamawiający zastrzega sobie  prawo dokonania  zakupu
interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie
dostawy.

4. W  przypadku  zakupu  interwencyjnego  zmniejsza  się  odpowiednio  wielkość  przedmiotu
umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

5. W przypadku zakupu interwencyjnego Dostawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu
kwot  stanowiących  różnicę  pomiędzy ceną  zakupu interwencyjnego   i  ceną  partii  towaru
dostawy ustaloną niniejszą umową i zapłaty kary umownej, w wysokości określonej w § 5
ust.2 , liczonej do dnia realizacji dostawy interwencyjnej.

§6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  Zamawiający  zgodnie  z  art.  144  ust.  1  PZP,  przewiduje  możliwość  zmiany  zawartej  umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru w zakresie terminów jej wykonania
lub w zakresie dostaw w następujących okolicznościach:
1) gdy spełnione są następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając
z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
b) zmiana nie zmienia ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia;
c) zmiany nie przekraczają 50% wartości zamówienia;
2) Zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wprowadzenia do obrotu lub zaproponowania przez
Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającemu produktowi będącemu przedmiotem zamówienia,
pod warunkiem, że nowy produkt spełnia minimum wszystkie wymagania produktu objętego ofertą
w zakresie jego zgodności  z SIWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co Wykonawca
powinien szczegółowo udokumentować. 
3) Zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia produkcji zaoferowanych produktów
lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Polski – pod warunkiem, że nowy produkt
spełnia minimum wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SIWZ
i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co Wykonawca powinien szczegółowo udokumentować. 
4) Zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku upadłości bądź likwidacji producenta, dystrybutora
bądź  gwaranta  zaoferowanych  produktów  –  pod  warunkiem,  że  nowy  produkt  spełnia  minimum
wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SIWZ i nie powoduje
zwiększenia ceny ofertowej – co Wykonawca powinien szczegółowo udokumentować. 
5) Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od
stron, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia w umówionym terminie, przy czym
nie dotyczy to okoliczności związanych z zapewnieniem łańcucha dostaw przez Wykonawcę. Nie będą
stanowiły podstawy przedłużenia terminu realizacji umowy opóźnienia w dostawach materiałów przez
podwykonawców  bądź  dostawców  na  rzecz  Wykonawcy,  problemy  z  transportem  po  stronie
Wykonawcy,  problemy  finansowe  Wykonawcy  skutkujące  wstrzymaniem  dostaw  przez
podwykonawców lub dostawców Wykonawcy etc. 
6) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia. 



7) Przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę o czas
niezbędny do należytego wykonania zamówienia, jednakże nie dłuższy niż czas trwania okoliczności
je powodujących. 
8)  W przypadku  zaistnienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego  dotyczących  braku
przygotowania/przekazania miejsca realizacji dostawy i montażu. 
9)  Nie  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  gdy  wykonywania  zamówienia  nie  było  możliwe  lub
Wykonawca miał  w istotny sposób utrudnione możliwości  w spełnieniu świadczenia.  Wykonawca
może zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania
zamówienia. 
10) Jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności,
których nie można było przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a które uniemożliwiają  prawidłową realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
11)  Zmniejszenia  z  uwagi  na  uzasadnione  potrzeby  Zamawiającego  zakresu  dostaw  wraz
proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia. 
12) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, kwestiami organizacyjnymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 

§7
1. Oprócz  przypadków  określonych  w  K.c.  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  razie
wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodujących,  że  wykonanie  umowy nie  leży  interesie
publicznym.
2. Zamawiający  odstąpi  od  umowy  w  wypadku  określonym  w  pkt.  1  w  terminie  miesiąca  od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§8
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od dnia …............... do dnia ….......................

§9

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy  rzeczowo sąd
wg. siedziby pozwanego.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy K.c.

§11

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

§12

Załączniki do umowy:
Oferta ostateczna Wykonawcy.

     

                  ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA:         
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