
                    Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

Wzór umowy! 

UMOWA NR …….. 

                                                 zawarta w dniu…………… 2017 r. w Poznaniu 

pomiędzy: 

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,  
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 
wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez  Sąd Rejonowy Poznań Nowe 
- Miasto i Wilda w Poznaniu,  VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000003220 
 
NIP 778-11-28-565 , REGON 630863147 
zwany dalej  „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 
………………………………………………………………………………………………………….. 

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  „Wykonawcą”, 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 „Wykonawcą” 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji endoskopów do 

siedziby Zamawiającego w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 – Magazyn Apteki – zgodnie ze 
szczegółowym zapotrzebowaniem asortymentowym zawartym w załączniku do umowy – formularz 
cenowy.  

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w asortymencie 
do wartości ogólnej przedmiotu umowy (wartość brutto) wyłącznie w przedmiocie objętym niniejszą 
umową.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przedmiotu umowy w zakresie minimum 80% 
wartości wskazanej w § 3 ust. 1. 

4. Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania wartości niniejszej umowy, określonej w § 3 ust 1 nie 
przysługują żadne roszczenia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

5. Wykonawca oświadcza, że cały asortyment będący przedmiotem umowy posiada wszystkie 
dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na etapie realizacji umowy 
o przesłanie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 5 na cały oferowany 
asortyment. Dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski.  



§ 2 
1. Wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla 

asortymentu, sukcesywnie w okresie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, bądź do wyczerpania 
kwoty przeznaczonej do realizacji przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 przed ww. terminem. 

2. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie, w ilościach określonych pisemnym 
zamówieniem przesłanym faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail). Dostawa następować będzie 
w ciągu 3 dni od dnia przesłania zamówienia. 

3. Wykonawca dostarczy zamówiony asortyment do Magazynu Apteki oraz rozładuje przedmiot 
zamówienia w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień 
dostawy będzie dniem ustawowym wolnym od pracy, dostawa winna być dokonana w pierwszym 
dniu roboczym po tym terminie. 

§ 3 
1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy na kwotę: 

Wartość netto: ……………… zł 
…. % VAT: ……………… zł 
Wartość brutto: ……………… zł  (słownie: .............................................................), 

2. Szczegółowy wykaz zawierający rodzaj, ilość i cenę przedmiotu umowy zawiera załącznik nr do 
umowy (Formularz cenowy) stanowiący integralną część umowy. 

3. Ustalona cena obejmuje koszty przedmiotu zamówienia, transportu oraz za i wyładunku. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do 

chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 
§ 4 

1. Zapłata za dostarczony asortyment nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.  
2. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5 
1. W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie 

obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 
uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT. 

2. Zamawiający w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego 
przedmiotem zamówienia dopuszcza zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych 
parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego. 

3. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe określenie 
okoliczności uzasadniających zmianę. 

§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) realizowania dostaw częściowych zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego odrębnymi 
zamówieniami częściowymi. 

b) realizowania złożonych przez Zamawiającego zamówień częściowych własnym staraniem, na 
własny koszt i ryzyko. 

c) uwzględnienia reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczonego przedmiotu umowy poprzez 
uzupełnienie braków lub wymianę na inny bez uszkodzeń, na zasadach określonych w § 8 
niniejszej umowy. 

§ 7 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) Odbioru dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i miejscu dostawy zgodnie ze złożonym 
zamówieniem częściowym. 

b) Sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod względem ilości i jakości oraz zgodności ze 
złożonym zamówieniem. 

c) Zapłaty za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy. 
§ 8 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad. 
2. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający złoży pisemną reklamację Wykonawcy, który 

zobowiązuje się rozpatrzyć ją niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni od jej otrzymania. 
 



§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy któraś ze Stron odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

b) w wysokości 5% wartości niedostarczonego asortymentu, w przypadku niedostarczenia 
zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, 
z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż w przypadku zwłoki trwającej dłużej niż 3 dni, Zamawiający 
może dokonać zakupu niedostarczonego asortymentu tej samej ilości i tego samego rodzaju 
u innego wykonawcy, a ewentualną różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę. 

2. Zamawiający może, w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu asortymentu, wyznaczyć dodatkowy 
termin dostarczenia ww. asortymentu, nie rezygnując z kary umownej.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z tego prawa.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa 
wartości poniesionej szkody. 

§ 11 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca:  

a) przedstawił nieprawidłowe lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje będące podstawą do 
wypłaty wynagrodzenia,  

b) bez uzasadnienia nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiotu umowy i pomimo 
wezwania go do zmiany sposobu ich wykonywania nadal wykonuje je nienależycie lub wcale nie 
wykonuje,  

c) powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,  
d) naruszył przy wykonywaniu Umowy prawa osób trzecich.  

– w terminie 30 dni od zaistnienia ww. zdarzeń.  
§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

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

3. Ewentualne spory, mogące powstać przy wykonaniu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 
miejscowo właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

  § 14 
     Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                            WYKONAWCA 
                                                                       
 
 


