
                                                                                                             Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
Wzór umowy modyfikacja z dnia 19.01.2017r. 

 

Umowa   NR 

 

          zawarta w dniu ..................2016r.   w Poznaniu  

 

pomiędzy: 

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,  
ul. Krysiewicza 7/8 ,61-825 Poznań wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000003220,  
NIP 778-11-28-565 , REGON 630863147 
 
zwanym dalej  „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

Izabela Grzybowska – Dyrektor Naczelny 

 

a 
firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)……………………..…………………, 
z siedzibą w …………………...………… przy ulicy ……………………….…………, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………..........………….…… 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………….,  
Kapitał zakładowy i wniesiony …………………(niepotrzebne skreślić) 

NIP …………………….., REGON …………………. 
zwaną dalej  „Dostawcą”, którą reprezentują: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej) 
Imię i nazwisko ……………….…..……….., działającym pod firmą …………..…………..……… 
z siedzibą w …………….…………. przy ulicy ……….….…………......, wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej ……………………….………pod numerem …..……………..………, 
NIP………………….…REGON ………………….… 
zwanym dalej „Dostawcą” 
 
Umowa zostaje zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o 
wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa prasy w latach 2017 – 2018, zgodnie 
z formularzem cenowym załączonym do umowy, dla Specjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 

2. Dostawa prasy rozliczana będzie według bieżących cen detalicznych egzemplarza 
z zachowaniem wysokości rabatów w formularzu cenowym. 

 
§ 2 

1. Dostawca zobowiązany jest do: 



1)  dostarczania zamówionych tytułów w dniu ich wydania, za wyjątkiem sytuacji, 
w których opóźnienie dostawy do Zamawiającego nastąpiło z winy wydawcy, 

2) dostarczenia w możliwie najkrótszym terminie tytułów wymienionych w załączniku 2a 
do ogłoszenia o zamówieniu, które ukazały się w miesiącu styczniu 2017 roku przed 
zawarciem niniejszej umowy. 

2. Gazety dostarczane będą w dni robocze do godz. 7.00 do portierni Szpitala im. B. 
Krysiewicza w Poznaniu przy ul. Krysiewicza 7/8.  

 
§ 3 

1. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian w treści zamówienia przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Zmiany w treści zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego w formie pisemnej 
z 7 dniowym wyprzedzeniem dla prasy codziennej i 14 dniowym dla pozostałych 
czasopism. 

3. Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia prasy zgodnie z dokonaną zmianą 
zamówienia od poniedziałku następnego tygodnia następującego po tygodniu, w którym 
Zamawiający dokonał zmiany zamówienia. 

4. Zmiany w treści zamówienia nie będą miały wpływu na obowiązujące rabaty zawarte 
w formularzu cenowym. 

 
§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) złożenia Dostawcy pierwszego zamówienia na prasę najpóźniej na 14 dni przed 

pierwszym dniem dostawy z jednoczesnym wskazaniem wyboru sposobu płatności 
całorocznej bądź kwartalnej. 

2) dokonania zapłaty przelewem zgodnie z wystawioną fakturą VAT na konto Dostawcy 
nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury,  

3) odbierania zamówionej prasy w miejscu i czasie uzgodnionym z Dostawcą, zgodnie 
z § 2 ust.2 niniejszej umowy, 

4) każdorazowego sprawdzania dostarczanej prasy, zarówno ilości i jakości 
dostarczonych gazet, poprzez porównanie z załączonym dowodem dostawy.  

5) zgłaszania Dostawcy ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy do końca dnia, 
w którym otrzymano dostawę, której reklamacja dotyczy. W przypadku braku 
zgłoszenia reklamacji do końca ww. terminu Dostawca jest uprawniony do uznania 
dostawy za przyjętej zgodnie z dowodem dostawy. 

 
§ 5 

1. Ostateczne rozliczenie finansowe za zrealizowane dostawy prasy dokonywane będzie na 
koniec realizacji umowy, na podstawie ilościowo-wartościowych dokumentów  
–dowodów dostaw, które stanowią potwierdzenie dostaw wymienionych w nich tytułów 
prasowych. 

2. W przypadku wzrostu cen detalicznych prasy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 
różnicy cen, a w przypadku ich obniżenia Dostawca zobowiązuje się do zwrotu 
niewykorzystanej kwoty przedpłaty lub zaliczenia jej, za zgodą Zamawiającego, na poczet 
kolejnego zamówienia. Wzrost lub spadek cen detalicznych prasy każdorazowo będzie 
uwzględniał udzielony przez Dostawcę rabat.  

3. Rozliczenie dostaw, uwzględniające zmiany cen oraz zmiany dokonywane przez 
Zamawiającego, co do ilości i asortymentu dostawy, może być dokonywane w trakcie 
realizacji umowy, natomiast całkowite rozliczenie będzie dokonywane po okresie realizacji 
umowy 

 
§ 6 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, posiada numer NIP 778-11-28-565. 
2. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 



§ 7 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od daty zawarcia do 31 grudnia 2018 r. 
2. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw objętych niniejszą umową w okresie od 

01.01.2018r. do 31.12.2018 r. będzie uzależniona od posiadanych przez Zamawiającego 
środków finansowych w zatwierdzonym planie finansowym na 2018 r. Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty jego zatwierdzenia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy za na podstawie ust. 2 Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie jedynie za zrealizowane usługi.  

4. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za dwumiesięcznym okresem 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

5. Zamawiający nie może zmienić zamówienia w taki sposób, aby wartość zakupu prasy nie 
spadła poniżej 200 zł miesięcznie. Gdyby Zamawiający złożył jednak zamówienie 
o wartości brutto poniżej 200 zł/m-c wówczas Dostawca ma prawo skorzystać 
z prawa natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

 
§ 8 

Zamawiający może odstąpić od Umowy wtedy, gdy Dostawca realizuje umowę niezgodnie 
z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz niezgodnie 
z niniejszą umową, po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu 
i wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 
daty upływu ww. terminu. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego a także przepisy ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 
2015r. poz. 876 ze zm.) i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 

 
§ 10 

Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
 

§ 11 
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
§ 12 

Następujące Załączniki, wymienione poniżej, stanowią integralną część Umowy: 
 
 
 
- formularz oferty 
- formularz cenowy 
 
 

 
 ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA
                                                                   

 
 
 

 

 

                                                 



 


