
Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY 

W dniu …....... w Słupcy pomiędzy 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Słupcy z siedzibą przy ul.  Traugutta  7,  62-400
Słupca, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000033422, reprezentowanym przez :
P. Rafała Spachacza – p. o. Dyrektora
przy kontrasygnacie w. z. Głównego Księgowego – Anny Półról 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a   …....................................................... wpisanym do rejestru KRS pod numerem...............................

 reprezentowanym przez:

P.  …..............................

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

§1

1.  Przedmiotem umowy jest  sukcesywna,  zgodna  z  aktualnym zapotrzebowaniem  dostawa  rękawic  według
załącznika nr 1 do niniejszej umowy.
2.  W trakcie  obowiązywania  umowy Zamawiający  może skorzystać  z  prawa  opcji  obejmującego  prawo do
zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30% wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie.
3.  W  przypadku  nieskorzystania  przez  Zamawiającego  z  prawa  opcji,  albo  w  przypadku  skorzystania
w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
4.  Zamawiający  może skorzystać  z  prawa  opcji  w przypadku wyczerpania  zakresu  podstawowego  dostawy
w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.
5. Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  przedmiotu  umowy  na  własny  koszt  i  ryzyko
w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

2. Dostawy realizowane będą w terminach określonych przez Zamawiającego.
3. Szczegółowe zamówienie będzie zgłaszane pisemnie lub e-mailem.
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.
6. Jeżeli  ostatni  dzień  terminu  dostawy  wypada  w  dniu  wolnym  od  pracy  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia

18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), dostawa nastąpi w pierwszym dniu
roboczym po wyznaczonym terminie.
 

§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. Wykonawca gwarantuje stałość cen przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania umowy.
5. W  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT  na  wyroby  będące  przedmiotem  zamówienia,  cena  ulegnie

zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że
zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym
przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.

6. Termin płatności 60 dni po dostarczeniu faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy.
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§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 dostarczenia towaru,  którego jakość zostanie przez  Zamawiającego zakwestionowana,  bądź
stwierdzenia  wady  przedmiotu,  Wykonawca,  po  uznaniu  reklamacji,  zobowiązany  jest  do  wymiany
zakwestionowanej partii towaru na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania
reklamacji.

§5

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

-  10%  wartości  umowy  pozostałej  do  realizacji,  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- 0,5% ceny niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień zwłoki,
licząc od upływu wymaganego terminu dostawy,

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

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

 W przypadku zakupu interwencyjnego Dostawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwot
stanowiących różnicę pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego  i ceną partii towaru dostawy ustaloną ni-
niejszą umową i zapłaty kary umownej, w wysokości określonej w § 5 ust.1 , liczonej do dnia realizacji
dostawy interwencyjnej.

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

§6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych umową.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
-  zmniejszenie  lub  zwiększenie  wielkości  lub  zakresu  zamówienia  z  uwagi  na  uzasadnione  potrzeby
Zamawiającego wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem/zwiększeniem wynagrodzenia, 
-  dopuszczalna  jest  zmiana  wynagrodzenia  wykonawcy  spowodowana  udzieleniem  przez  wykonawcę
upustów promocyjnych.
-  dopuszczalna  jest  zmiana  świadczenia  Wykonawcy  na  lepszą  jakość  przy  zachowaniu  tożsamości
przedmiotu świadczenia,
-  dopuszczalna  jest  zmiana  nazwy  lub producenta  oferowanego  produktu,  przy  zachowaniu  tożsamości
przedmiotu umowy, 
-   dopuszczalna  jest  zmiana  numeru  katalogowego  produktu,  przy  zachowaniu  tożsamości  przedmiotu
świadczenia.
-  dopuszczalna jest zmiana nazwy własnej oferowanego produktu, przy zastrzeżeniu, że będzie to ten sam
produkt, który jest przedmiotem umowy.
-  zmiana  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 SWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co wykonawca powinien szczegółowo
udokumentować,
-  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 SWZ i nie powoduje
zwiększenia ceny ofertowej – co wykonawca powinien szczegółowo udokumentować,
- zmiana przedmiotu zamówienia w przypadku upadłości  bądź likwidacji producenta,  dystrybutora bądź
gwaranta  zaoferowanych  produktów  –  pod  warunkiem,  że  nowy  produkt  spełnia  minimum  wszystkie
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wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SWZ i nie powoduje zwiększenia ceny
ofertowej – co wykonawca powinien szczegółowo udokumentować,
- zmiana 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., 
-  zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym  wpływ  na  realizację
przedmiotu zamówienia
- kiedy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron,
- 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
Oprócz przypadków określonych w K. C.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

§8 
1.  Wykonawca  nie  jest  odpowiedzialny  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  swoich  zobowiązań
z  powodu  zaistnienia  siły  wyższej,  tj.  jeżeli  niewykonanie  zostało  spowodowane  zdarzeniem  wywołanym
przyczyną zewnętrzną, będącym poza kontrolą Wykonawcy oraz gdy w chwili zawarcia Umowy niemożliwe
było przewidzenie tego zdarzenia lub jego skutków, które wpłynęły na zdolność Wykonawcy do wykonania
Umowy,  oraz  gdy  niemożliwe  było  uniknięcie  przez  Wykonawcę  samego  zdarzenia  lub  przynajmniej  jego
skutków. Za siłę wyższą strony uznają w szczególności działania wojenne, klęski żywiołowe oraz epidemie,
w tym również stan zagrożenia epidemicznego.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych
ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej.

§9
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od dnia …...............do dnia ….......................

§10

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

§11

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  K.c.  oraz
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

§12

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

§13

Załączniki do umowy:
Oferta ostateczna Wykonawcy.

      

    ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA:         
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