
Projekt umowy – nr sprawy ADT/ 67 / 2016                                                    Załącznik nr 3 
                                                       
                                                   
                                                UMOWA NR   ADT /               / 2016 
 
                  na sukcesywna dostawę elektrycznych materiałów eksploatacyjnych 
                                            Zawarta w dniu ..................... roku w Poznaniu  
 
 pomiędzy; 
 
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem , Samodzielnym   
Publicznym     Zakładem   Opieki   Zdrowotnej  w    Poznaniu ,   ul. B.  Krysiewicza 7/8. 
61-825 Poznań,  wpisanym  do  rejestru  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w 
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000003220 
NIP 778-11-28-565  REGON  630863147 
 
Zwanym dalej Zamawiającym , reprezentowanym przez:  
Z-cę Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych  mgr inż. Marzenę Krzymańską  
                                                                             a Nazwa firmy ................................................................................................................................... 
Adres firmy  ................................................................................................................................... 
NIP .........................................    REGON .............................................. 
Wpisaną do ewidencji   .......................................................pod numerem KRS ........................... 
 
Zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez; 
 1. .................................................................................................................................................... 

 2. .................................................................................................................................................... 
 
Umowa   zostaje   zawarta    w  wyniku  przeprowadzonego rozeznania cenowego wartości nie 
przekraczającej  równowartości    30 000  euro,   zgodnie  z    art. 4  pkt. 8   ustawy z   dnia  29  
stycznia  2004 roku  Prawo  zamówień publicznych   (tj.   Dz. Ustaw z 2013 r. poz. 907 z 
późniejszymi zmianami ) została zawarta następującej treści. 
 
                                                                            §1 1. Przedmiotem umowy  jest sukcesywna dostawa elektrycznych materiałów 

eksploatacyjnych przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w asortymencie i 
ilościach wyszczególnionych w ofercie : załącznik nr 1 do niniejszej umowy tj. Formularzu 
asortymentowo – cenowym , który stanowi integralną  część umowy. 

 
2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian tak ilościowych ,jak 

i asortymentowych pod warunkiem nie przekroczenia kwoty łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy, na którą zawarto niniejszą umowę. 

 
3. Zamawiający zastrzega ,że  nie jest zobowiązany do zakupu całości asortymentu  

wyszczególnionego w ofercie tj. formularzu asortymentowo – cenowym  w okresie 
obowiązywania umowy. Ich niewyczerpanie nie daje Wykonawcy podstaw do naliczenia 
kar umownych albo żądania odszkodowania. 



 
4. Umowa ,bez względu na termin jej obowiązywania wygasa w przypadku wcześniejszego 

wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewa niniejsza 
umowy.                                                                      

                                                                     §2 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy  obejmujący 
asortymenty i ilości określone w ofercie – formularzu cenowym- załącznik nr 1 , który 
stanowi integralną część umowy : netto ........................zł + należny podatek VAT w 
wysokości ........... , co daje łączną wartość brutto............................ zł                                     
słownie : ...................................................................................................................................          

      z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 
 
2. Zmiana ceny w stosunku do oferowanej może nastąpić wyłącznie na skutek okoliczności , 

których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do postępowania                    
( zmian  cen producentów, zmian kursów walut , zmiana stawki VAT, lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego.) 

 
3. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe 

określenie okoliczności uzasadniających zmianę ceny. 
 

 
4. Podane wynagrodzenie łączne Wykonawcy może ulec zmniejszeniu stosownie do 

faktycznie zakupionych ilości materiałów elektrycznych będące przedmiotem umowy. 
 
5. Ustalona cena obejmuje koszty transportu. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy,   

aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 
 
 
                                                                     §3 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy sukcesywnie w ciągu jednego 

roku ,licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony tj. od dnia   .............. 2016 roku do dnia 
............2017 roku , zgodnie ze szczegółowymi zapotrzebowaniami Zamawiającego. 

 
2. Termin  wykonania przedmiotu umowy w części objętej danym zapotrzebowaniem ustala 

się  na 2 dni roboczych od daty wysłania faksu lub elektronicznego zgłoszenia zamówienia. 
 

3. Zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy w części objętej danym zapotrzebowaniem może ulec 
przedłużeniu. Nowy termin dostawy będzie  każdorazowo  ustalany przez obie strony i 
udokumentowany. 

 
4. Przez zapotrzebowanie rozumie się żądanie dostarczenia  przez Wykonawcę  do siedziby 

Zamawiającego określonych ilościowo materiałów będących przedmiotem umowy. 
 

5. Wykonawca w przypadku kiedy ma siedzibę / hurtownię  poza terenem miasta Poznania  
jest zobowiązany dostarczyć określonych w zamówieniu  ilościowo materiałów 
elektrycznych będących przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego  w terminie 2 
dni od daty wysłania faksu lub elektronicznego zamówienia 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot niniejszej umowy ,objętego danym 
zapotrzebowaniem do Magazynu Gospodarczo-Technicznego w siedzibie Zamawiającego 



,tj. Szpital Dziecięcy św. Józefa , ul. Krysiewicza 7/8 , 61-825 Poznań , w dni robocze od 
poniedziałku do piątku , w godzinach pomiędzy 8 °° a 14:30°°. 

 
7. Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę podpisania na fakturze przez 

Zamawiającego potwierdzenia wykonania dostawy. 
8. Zamawiający w chwili odbioru towaru zobowiązany jest sprawdzić, czy dostawa jest pod 

względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączoną fakturą. Sprawdzenie obejmuje 
przeliczenie opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania 
zbiorczego stanu jego zawartości. 

 
                                                                           §4 
 1. Strony postanawiają ,że wynagrodzenie będzie płatne odrębnie za każdą dostawę (realizację 

danego zapotrzebowania) na podstawie faktury. Rozliczane będą wyłącznie całe 
zapotrzebowania , a nie ich części.  

 
2. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy 

podany w treści faktury, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z 
umową faktury. Data spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
                                                                            §5 
 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji ,że przedmiot umowy  jest dobrej jakości i 

wolny od wad. W razie stwierdzenia wady  przedmiotu umowy w trakcie przyjęcia  
dostawy oraz  w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej 
wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 
pisemnej reklamacji. 

 
2. Wykonawca gwarantuje ,że dostarczane przedmioty umowy  będą posiadały znaki 

budowlane zgodnie z Polska Normą lub Aprobatą Techniczną, względnie certyfikat 
zgodności. 

 
                                                                            §6 1. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy objętego danym 

zapotrzebowaniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy karę 
umowną za opóźnienie w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto przysługującego 
Wykonawcy za przedmiot umowy objętej  dana dostawą ,której opóźnienie dotyczy , za 
każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego , Wykonawca naliczy 
odsetki w wysokości ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg prawa polskiego, 
liczone od kwoty objętej opóźnieniem. 

3. W przypadku, jeśli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości 
lub części z przyczyn leżących po stronie wykonawcy ,wówczas Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy , określonej § 2 ust. 1 , pomniejszając o wartość wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy za prawidłowo zrealizowane dostawy (zapotrzebowania) do mementu 
odstąpienia od niniejszej umowy. 

4. W przypadku ,jeśli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub jej części z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego , wówczas może żądać od Zamawiającego 
zapłaty kary umownej 10 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy ,określonej w § 2 



ust. 1 ,pomniejszając o wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za prawidłowo 
zrealizowane dostawy (zapotrzebowania) do momentu odstąpienia od niniejszej umowy. 

 
                                                                     §7 1. Zmiana postanowień  niniejszej umowy wymaga formy pisemnej ,pod rygorem 

nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty ,na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 
3. 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

                                                                            
                                                                          §8 1. Wszystkie spory wynikłe między stronami na tle obowiązującej umowy ,których nie da się  

rozstrzygnąć w terminie 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze stron propozycji 
ugodowej będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieś wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z 
niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego. 
4. Integralna cześć umowy stanowi;  
      Załącznik nr 1  do umowy : Oferta:  formularz  asortymentowo - cenowy.  
5. Umowę  sporządzono  w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 
 
 
   ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 

        
 
 
 

  
 
                                                                             
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
                                                  
 
 
          
 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


