
Wzór umowy 
zawierający istotne  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa Nr ..................................................

zawarta w dniu .........................................r w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym
Szpitalem Wojewódzkim im.  Papieża  Jana Pawła II  z  siedzibą  w Zamościu  ul.  Aleje  Jana
Pawła II 10, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji,
Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej   prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Lublin  -
Wschód w Lublinie  z  siedzibą  w Świdniku,  VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod Nr KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy
„Kupującym”, w imieniu którego działa:

1. ...................................................................... 

a firmą ..................................... z siedzibą w .................... adres : ..............................., wpisaną
do ...................................w................... pod Nr ....................... NIP ................., zwaną w treści
umowy „Sprzedającym,” w imieniu której działa/ją:

1. .............................................................................................

2. .............................................................................................

Umowa jest  wynikiem przeprowadzonego  postępowania  o  zamówienie  publiczne  w trybie
przetargu  nieograniczonego,  zgodnie  z  postanowieniami  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.
Prawo zamówień  publicznych,  którego  rozstrzygnięcie  nastąpiło  w dniu  ...........................r.
Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

 § 1.

1.  Kupujący  zleca  a  Sprzedający  przyjmuje  do  realizacji  dostawę tac  termoizolacyjnych,
naczyń, sztućców, regałów do składowania i transportu tac oraz wózków podgrzewczych do
talerzy dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu, w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub załączniku do niniejszej umowy.
2.  Sprzedający  gwarantuje,  że  dostarczane  przez  niego wyroby objęte  niniejszą  umową są
dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski oraz do kontaktu z żywnością i mycia w
zmywarkach gastronomicznych z użyciem profesjonalnych środków chemicznych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Wymóg dopuszczenia do kontaktu z żywnością  i mycia w zmywarkach gastronomicznych nie
dotyczy regałów do składowania i transportu tac oraz wózków podgrzewczych do talerzy.
3.  Stopień  realizacji  umowy w poszczególnych  asortymentach  uzależniony  jest  od  potrzeb
wynikających  z  działalności  Kupującego.  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  do  realizacji
poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie  niż  to  wynika  z  ilości
określonych  w  umowie  lub  załączniku  do  niniejszej  umowy,  przy  czym  suma  wartości
zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznej ceny umowy określonej § 4 ust. 1.
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§ 2.

1.Dostawy przedmiotu umowy  będą odbywały się  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00 – 15:00. Kupujący będzie
określał   odrębnymi zleceniami  na piśmie  lub za pośrednictwem faksu  asortyment  i  ilość
zapotrzebowanego przedmiotu umowy. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w
ciągu  7  (siedmiu)   dni   licząc  od  dnia  otrzymania  zlecenia.  W  przypadku  regałów  do
składowania i transportu tac oraz wózków podgrzewczych do talerzy Sprzedający zobowiązuje
się do realizacji dostawy w ciągu 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia otrzymania zlecenia.
2.Sprzedający  zobowiązuje  się  do  realizacji  dostawy  przedmiotu  umowy w wyznaczonym
terminie do siedziby Kupującego, ponosząc koszty i ryzyko transportu.
3.Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest
zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i
ilość  dostarczonego  przedmiotu  umowy  musi  odpowiadać  złożonemu  przez  Kupującego
zleceniu na dostawę.
4.  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo zwrotu  towaru  niezgodnego  ze  złożonym zleceniem z
jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy.
5.W przypadku gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy,
Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu u innego sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie
wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony
Sprzedający. Postanowienia § 7 ust. 1 pkt 1 stosuje się, przy czym kara umowna naliczana
będzie do czasu dokonania zakupu u innego sprzedawcy. 
6.Reklamacje  ilościowe  Kupujący  będzie  zgłaszać  Sprzedającemu  pisemnie  lub  faksem
niezwłocznie  po  dokonaniu  odbioru  zleconej  dostawy.  Sprzedający  uzupełni   przedmiot
dostawy w ciągu 7 (siedmiu)  dni  od chwili otrzymania reklamacji od Kupującego.
7.Reklamacje jakościowe Kupujący będzie zgłaszać Sprzedającemu pisemnie lub faksem, wraz
z  uzasadnieniem.  W  takiej  sytuacji  Kupujący  informując  Sprzedającego  o  stwierdzonej
wadliwości  wstrzymuje  jednocześnie  zapłatę  za  zakwestionowany  przedmiot  umowy  (do
momentu wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad).
8.Sprzedający  zobligowany  jest  do  dokonania  wymiany  wadliwego  wyrobu  na  zgodny  z
zamówieniem i  wolny od wad lub też  pisemnej  odmowy uznania  reklamacji  w terminie  7
(siedmiu)   dni  od daty  jej  otrzymania.  Brak  pisemnej  odmowy uznania  reklamacji  w tym
terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

§ 3.

1.  Sprzedający  w ramach wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 4 ust.  1  udzieli  24
miesięcznej pełnej gwarancji jakości na dostarczony/e w ramach umowy towar/asortyment tj.: .
………...
2.  W przypadku  regałów do składowania i  transportu tac oraz wózków podgrzewczych do
talerzy Sprzedający zobowiązuje się do realizowania napraw gwarancyjnych (usunięcia wad)
na podstawie zgłoszeń składanych przez Kupującego faksem, w terminie do 7 (siedmiu) dni od
daty zgłoszenia.
3. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych Sprzedający
będzie wykonywał na własny koszt. 
4. W przypadku ujawnienia w  towarze/asortymencie określonym w § 1 ust. 1 wad ukrytych,
usunięcie których jest niemożliwe, Sprzedający zobowiązany  jest do jego wymiany na nowy
wolny od wad w terminie wskazanym w ust. 2.
5. W przypadku wymiany w okresie gwarancji towaru określonego §1 ust. 1 na nowy, okres
gwarancji na nowy sprzęt będzie liczony od dnia dostawy nowego towaru/asortymentu.
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6. Zgodnie z art. 568§ 1 KC, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, towar określony §1
ust. 1  podlega 24 – miesięcznej rękojmi za wady fizyczne liczonej od dnia dostawy.
7. Gwarancja i rękojmia obejmują wszelkie wady i usterki w towarze określonym w §1 ust. 1
objętym wymianą w ramach realizacji  przedmiotu  niniejszej umowy, jeżeli  ujawniły się w
okresie  gwarancji/rękojmi,  chyba,  że  powstały  z  przyczyn,  za  które  wyłączną
odpowiedzialność ponosi Kupujący.
8. Jeżeli Sprzedający nie dopełni swoich obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji,
Kupujący jest uprawniony do wykonania napraw we własnym zakresie lub powierzenia ich
wykonania  podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko  Sprzedającego  –  dotyczy  regałów do
składowania i transportu tac oraz wózków podgrzewczych do talerzy.

§ 4.

1.Za dostawę  przedmiotu umowy, będą stosowane ceny jednostkowe takie  jak w złożonej
ofercie cenowej tj. określone poniżej  lub załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej
integralną część.
Łączną cenę netto  bez podatku VAT za całość  przedmiotu  umowy ustala  się  w wysokości
…...................... słownie : ….................................................................................
Łączną cenę brutto z podatkiem VAT za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości
…...................... słownie : ….................................................................................
2.Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania  umowy.
Obniżenie cen może nastąpić w każdym czasie bez względu na przyczynę obniżenia.  Ceny
jednostkowe brutto zawierają m.in. wartość towaru, obowiązujące opłaty podatkowe, wszelkie
koszty związane z dostawą sprzętu do Kupującego.

§ 5.

1.Płatności za wykonaną dostawę przedmiotu umowy  Kupujący będzie regulował przelewem
na  konto  Sprzedającego  podane  w  fakturze  w  ciągu  60  dni  licząc  od  daty  otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
2.Jako datę zapłaty faktury  przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego  Kupującego.

§ 6.
 
Sprzedający  nie  może  powierzyć  wykonania  umowy  innej  osobie  lub  jednostce  (poza
przypadkiem wskazania w ofercie podwykonawcy). Ewentualna czynność prawna mająca na
celu  zmianę  wierzyciela  Kupującego  (np.  cesja  wierzytelności  i/lub  należności  ubocznych
przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po
wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 7.

1.Sprzedający  zapłaci  na  rzecz  Kupującego  karę  umowną   w  przypadku  niedotrzymania
terminu  wykonania  dostawy  przedmiotu  umowy  albo  poszczególnych  jego  części,  w
wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.
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2.  W przypadku odstąpienia  przez  Sprzedającego  lub  Kupującego   od  umowy z  przyczyn
leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
3. Za zwłokę w usuwaniu wad  przedmiotu umowy lub w jego wymianie na nowy wolny od
wad  Sprzedający  zapłaci  Kupującemu  karę  umowną  w  wysokości  0,2%  całkowitej  ceny
(brutto) danego asortymentu, określonej w §4 ust.  1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do
terminów, o których mowa w § 3 do chwili usunięcia wad lub wymiany na nowy 
4.  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5.  Odstąpienie  od umowy przez  Kupującego lub  Sprzedającego nie  powoduje wygaśnięcia
obowiązku  Sprzedającego  zapłaty  ewentualnych  kar  umownych  powstałych  i  obliczonych
zgodnie z regulacją ust. 1 lub ust. 3.

§ 8.

 Niewypełnianie  warunków  umowy  przez  Sprzedającego,  w  tym  m.in.  nieterminowe  lub
niezgodne  z  zamówieniem  pod  względem  jakości,  asortymentu  bądź  ilości  realizowanie
dostaw,  a  także  inne istotne,  powtarzające  się uchybienia  w trakcie  realizacji  umowy,  dają
podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej
sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 7 ust. 2. 

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem (z wyłączeniem przypadku obniżenia cen
na przedmiot umowy).
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której  dokonano  wyboru  Sprzedającego,  z  wyjątkiem  sytuacji  przewidzianych  w umowie,
sytuacji gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie oraz za wyjątkiem innych przypadków przewidzianych w ustawie Prawo
zamówień publicznych.
3. Kupujący dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach: 
a/ w przypadku zmiany danych stron,
b/ w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej
zmiany,
c/ w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem
umowy na  nowy wyrób o  tych  samych  bądź  lepszych  parametrach  w cenie  jednostkowej
(brutto) zaoferowanej w ofercie,
d/  w  przypadku  niezrealizowania  umowy  pod  względem  ilościowym,  wydłużenie  jej
obowiązywania  maksymalnie  do  3  (trzech)  miesięcy  licząc  od  daty  zakończenia  jej
obowiązywania,
e/ w przypadku zmiany oznaczeń katalogowych.

§ 10.

W  przypadku  wystąpienia  braku  środków  finansowych  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo
rozwiązania  umowy  na  piśmie  ze  skutkiem  natychmiastowym.  W  takim  przypadku
Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część umowy.
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§ 11.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy, lub
dalsze wykonanie umowy może zagrozić  istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu  publicznemu,  Kupujący  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może
jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 12.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. ....................................r  do dnia 31 grudnia
2018 r.

§ 13.
 
1.Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy według siedziby Kupującego.
2.W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z późniejszymi
zmianami. 

§ 14.

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla
Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY : KUPUJĄCY:
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