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

Umowa Nr DZP. 3320.         .2021

zawarta w dniu ....................... 2021 r. w Zamościu pomiędzy:
Samodzielnym  Publicznym  Szpitalem  Wojewódzkim  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w  Zamościu,
ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i  Zawodowych,  Fundacji,  Samodzielnych  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  KRS
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Lublin  –  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku,
VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000021024,
NIP: 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

. ………………………………………………………………………………………………………

a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu której działa/ją:

1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………

Umowa  została  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) -
dalej Prawo zamówień publicznych, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu ....................2021 r.
Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.
1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  dostawę  warzyw  i  owoców

dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
w asortymencie  i  ilościach  określonych w załączniku do niniejszej  umowy stanowiącym jej
integralną część.

2. Stopień realizacji niniejszej umowy, uzależniony jest od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający
zastrzega  sobie  możliwość  realizacji  umowy  w  mniejszym  zakresie  niż  to  wynika  z  ilości
określonych  w załączniku do niniejszej  umowy.  Strony zgodnie  oświadczają,  że  ewentualne
zmniejszenie  stopnia  realizacji  umowy  będzie  obejmowało  nie  więcej  niż  20%  ilości
określonych w załączniku do niniejszej umowy.

3. Wykonawcy nie  przysługują żadne roszczenia w wypadku zamówienia przez Zamawiającego
mniejszej ilości przedmiotu umowy  niż ilości wynikające z załącznika do niniejszej umowy,
w szczególności roszczenia o wynagrodzenie czy odszkodowanie. 

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  przedmiot  umowy  z  zachowaniem  najwyższej
staranności  i  oświadcza,  że  dysponuje  doświadczeniem zawodowym,  zasobami  technicznymi
i kadrowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy. 

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  współpracy  z  Zamawiającym  w  trakcie  realizacji  umowy,
a  w szczególności  do  udzielania  wszelkich  niezbędnych wyjaśnień i  informacji  dotyczących
realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego.

Wzór umowy DZP.3320.      .2021                                                                                                                                                               Strona 1 z 4



§ 2.
1. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywały się przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia

umowy,  w  dni  robocze  (pod  pojęciem  dni  robocze  Strony  rozumieją  dni  od  poniedziałku
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz: 7.00 - 9.00. Zamawiający
będzie  określał  odrębnymi  zleceniami,  przekazywanymi  Wykonawcy  telefonicznie/
za pośrednictwem poczty e-mail, wymagany asortyment i ilości przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowiązuje się do realizacji dostawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  dostawy  w  wyznaczonym  terminie  do  siedziby
Zamawiającego (z wniesieniem we wskazane miejsce), ponosząc koszty i ryzyko transportu.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  przedmiotu  umowy,  który  jest  zgodny
z zadeklarowanym w treści oferty. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi
odpowiadać złożonemu przez Zamawiającemu zleceniu na dostawę.

4. W sytuacji  stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w dostawie,  Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, który w ciągu 2 dni zobowiązany jest do uzupełnienia
zgłoszonych braków. Niedotrzymanie powyższego terminu może skutkować naliczeniem kary
umownej w wysokości 10% wartości brutto brakującej części dostawy.

5. Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy reklamację jakościową, zaś Wykonawca w ciągu
2  dni  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  towarów  odpowiedniej  jakości.  Niedotrzymanie
powyższego terminu może skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 10% wartoś ci
brutto zakwestionowanej pod względem jakościowym części dostawy.

6. Trzykrotna  reklamacja  dotycząca  określonego  rodzaju  asortymentu  dostarczanego
Zamawiającemu  w  ramach  niniejszej  umowy,  upoważnia  Zamawiającego  do  rozwiązania
umowy w zakresie  tego  asortymentu.  W takim przypadku  Wykonawca  może  jedynie  żądać
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7. Wraz  z  pierwszą  dostawą  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokument  identyfikacji
dostawcy w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

8. Każdorazowa dostawa ziemniaków musi  być  oznaczona paszportem (numerem gospodarstwa
zgodnie z decyzją wpisu do Rejestru Producentów).  /niniejszy ustęp będzie miał zastosowanie w
przypadku zaoferowania dostaw ziemniaków/ 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Wykonawcę zaświadczenia
o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 3.
1. Za dostawy przedmiotu umowy będą stosowane ceny jednostkowe obliczane zgodnie z formułą

cenową podaną poniżej, z uwzględnieniem stałego upustu, zaoferowanego przez Wykonawcę:
C= Cgt x (100 % - U)
C – cena brutto sprzedaży 1 kg produktu objętego umową
Cgt – średnia cena brutto za kg produktu wg notowań LRH S.A w Elizówce z ostatniego dnia

przed terminem dostawy
U – upust oferowany przez Wykonawcę.

2. Oferowany upust wynosi ……………………………………..%.
3. Upust,  o  którym mowa w ust.  2 nie  może ulec obniżeniu do czasu wykonania przedmiotu

umowy.  Obniżenie  upustu  w  stosunku  do  upustu  podanego  w  ofercie  upoważnia
Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać
złożone przez  Zamawiającego w terminie 30 dni  od zaistnienia  okoliczności,  stanowiących
podstawę do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez oświadczenie
o odstąpieniu złożone Wykonawcy na piśmie. 

Wzór umowy DZP.3320.      .2021                                                                                                                                                               Strona 2 z 4



§ 4.
1. Zapłata  będzie  następować  w  formie  bezgotówkowej  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy

wskazany na  fakturze  w terminie  30 dni  od  daty  wpływu prawidłowo wystawionej  faktury
do Zamawiającego. 

2. Podstawą zapłaty  za  dostarczony przedmiot  umowy będzie  prawidłowo wystawiona faktura
VAT.

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zapłata  wynagrodzenia  przysługuje  wyłącznie  za  rzeczywiście  dostarczony  i  odebrany

przedmiot umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał wyrobów będących przedmiotem umowy,

Zamawiający będzie miał  prawo dokonać zakupu przedmiotu umowy u innego sprzedawcy.
Jeżeli  koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą
różnicą zostanie obciążony Wykonawca.  

§ 5.
Wykonawca  nie  może  przelać  na  inną  osobę  swych  wierzytelności  wynikających  z  umowy.
Ewentualna  czynność  prawna  mająca  na  celu  zmianę  wierzyciela  Zamawiającego  (np.  cesja
wierzytelności  i/lub należności  ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy)  może  nastąpić  wyłącznie  po  wyrażeniu  zgody  przez  podmiot,  który  utworzył
Zamawiającego.

§ 6.
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku zwłoki w wykonaniu

dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,2% wartości brutto
opóźnionej lub reklamowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości
2 000 zł

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę  nie  powoduje  wygaśnięcia
obowiązku Wykonawcy zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie
z regulacją ust. 1. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty.

6. Łączna wartość  kar  umownych naliczonych wykonawcy na  podstawie  niniejszej  umowy nie
może  przekroczyć  30  %  wartości  brutto  zamówienia  zadeklarowanej  przez  Wykonawcę
w ofercie.

§ 7
Niewypełnienie  (co  najmniej  trzykrotne)  warunków  umowy  przez  Wykonawcę,
w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź
ilości  realizowanie  dostaw,  a  także  inne  istotne,  uchybienia  w  trakcie  realizacji  umowy,
w szczególności  uchybienie  obowiązkowi,  o  którym mowa w §  2  ust.  7  lub  9,  dają  podstawę
Zamawiającemu  do  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym.  W niniejszej  sytuacji
ma zastosowanie odpowiednio § 6 ust. 2.  W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
Wykonawcy  przysługiwać  będzie  wynagrodzenie  wyłącznie  z  tytułu  faktycznie  zrealizowanej
części umowy.
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§ 8
1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności

i będą wprowadzane stosownym aneksem.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 455 ustawy Prawo zamówień

publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:

1) w przypadku zwiększenia upustu, bez względu na przyczynę takiej zmiany,
2)  w  przypadku  niezrealizowania  umowy  pod  względem  ilościowym,  wydłużenie  jej

obowiązywania  maksymalnie  do  sześciu  miesięcy  licząc  od  daty  zakończenia  jej
obowiązywania określonej pierwotnie w umowie.

4.  Nie  stanowi  zmiany  niniejszej  umowy  zmiana  danych  teleadresowych  Stron  i  jest  ona
dokonywana poprzez oświadczenie na piśmie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany. 

§ 9
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. od dnia ………...… 2021 roku przez okres 12 miesięcy
tj.  do  dnia  …………………..  2022  roku  lub  do  wyczerpania  ilości  asortymentu  wskazanej
w załączniku do niniejszej umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

§ 10
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2019 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)

2. Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie
adresu swojej siedziby oraz adresu dokonywania doręczeń. W przypadku braku takiej informacji,
wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą
uznawane za doręczone. 

§ 11
Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Zamawiającego  i  jeden
dla Wykonawcy.
 

WYKONAWCA:                                                                       ZAMAWIAJĄCY:
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