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Umowa  

                                                                  zawarta w dniu ..............2017 r. 

 

pomiędzy: Włodawskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, Społecznym Zakładem 

Opieki Hospicyjnej „Hospicjum”  22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64 , budynek II B( 1 

piętro) 

wpisanym do rejestru  stowarzyszeń pod numerem KRS 0000181031 , NIP 565 143 6362, REGON 

110714533, nr księgi rejestrowej 000000003793. 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,  

reprezentowanym przez -  lek. Wiesława Puchala – kierownik SZOH ”Hospicjum” 

a;  

...................................................................................................................................... z siedzibą              

w .......................................... przy ul. ............................................, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym w ............................................ Sądzie Gospodarczym ................ Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr ..................., reprezentowaną przez 

.............................................................................................................................................,  

LUB  

Panem/ Panią …......................................................, przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, działającym pod nazwą  

…..................................., NIP: …......................, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą ,  

 

 

na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów opatrunkowych w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt 8  Prawa  

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa leków i materiałów opatrunkowych , wraz z rozładunkiem, w 

ilości i po cenach określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, 

w ilości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego. 

 

§ 2 

Wartość umowy 

1. Wartość niniejszej umowy wynosi .................. zł netto (słownie: 

................................................................) plus należny podatek VAT co daje wartość brutto: 

...................................zł (słownie: .........................................................................). 

2. Towar dostarczany będzie po cenach określonych w załączniku nr 1. 

3. Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty 

zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych. 

4. Wykonawca gwarantuje, że cena nie ulegnie zmianie przez okres  związania umową, chyba 

że wystąpi jedna z poniższych okoliczności: 

a) zmiana cen urzędowych- w przypadku pozycji z cenami urzędowymi  

b) zmiana stawek podatkowych lub stawek opłat celnych 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w paragrafie 2 punkt 4 Wykonawca jest 

zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności zmiany ceny 

wraz z uzasadnieniem wysokości zmiany cen popartymi kopią odpowiednich dokumentów. 

6. Zamawiający może w terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 

punkcie 5, zgłosić na piśmie Wykonawcy swój sprzeciw. Wówczas umowa ulegnie 

rozwiązaniu jedynie w zakresie sprzedaży towaru objętego zmianą ceny w dniu otrzymania  
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sprzeciwu przez Wykonawcę. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w powyższym 

terminie uprawnia Wykonawcę do jednostronnego wprowadzenia zmiany ceny w 

proponowanej wysokości. 

7. W okresie pomiędzy zawiadomieniem Zamawiającego o konieczności zmiany cen a 

terminem rozwiązania umowy, Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienia na 

towar będący przedmiotem zamówienia. 

8. W sytuacjach o których mowa w punktach 4 – 7 nowa cena obowiązuje od dnia wejścia w 

życie przepisów dotyczących zmiany cen urzędowych, stawek podatkowych lub stawek 

opłat celnych. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku  obniżenia przez Wykonawcę 

cen asortymentu będącego przedmiotem umowy. 

10. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika towaru występującego w załączniku nr 

1 do niniejszej umowy, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być 

wyższa niż cena towaru określona w załączniku nr 1 do umowy.  

 

§3 

Dostawa 

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami 

częściowymi Zamawiającego. 

2. Zamówienia będą składane faksem lub pisemnie przez kierownika Działu Farmacji 

Szpitalnej SZOH „Hospicjum”  lub osobę przez niego wyznaczoną. Zamówienia 

kierowane będą na nr fax.:..............................,   lub adres Wykonawcy.  Zamówiony towar 

będzie dostarczany do magazynu Działu Farmacji Szpitalnej SZOH „Hospicjum” w terminie 

3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, w godz. od 8:00 do 14:00.  

3. Wszystkie dostawy odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru do DZFSZ SZOH 

„Hospicjum”. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi 

przepisami oraz złożoną ofertą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w postaci wskazanej przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar: 

  a)  wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony  

zdrowia, 

  b)  o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim 

terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie. 

8. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co 

do tożsamości.  

9. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące 

informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca 

się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy. 

10. Termin ważności towaru nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. 

11. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia 

wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub 

faksem i każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 

dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego. 

13. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Wykonawcę zostaną one 

zwrócone Wykonawcy na jego koszt. 

14. W przypadku nie dostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i 

pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu towaru lub zamiennika 

towaru określonego w umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do 

pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu. 
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§4 

Forma płatności 

1. Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni 

liczonych od dnia wystawienia faktury VAT.  

2. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

3. Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku 

wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, 

po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni 

roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, w całości lub części, w trybie 

natychmiastowym. 

 

§5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw 

bądź odmowy dostaw w wysokości 1 % wartości brutto towaru niedostarczonego w 

wyznaczonym terminie, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany 

towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru wadliwego  

za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 12 umowy. 

3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości 

niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną w ust. 3 w przypadku 

odstąpienia od umowy z powodu nie dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot 

zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia.   

5. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Wykonawcę przewyższa wysokość kar 

umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania. 

6. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na zasadach określonych w osobnym 

porozumieniu.  

§6 

Zmiana umowy 

1. Przewiduje się następujące możliwości zmiany umowy polegające na: 

a) zmianie formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiotów  stawek opłat 

celnych  

b) zmianie cen urzędowych – w przypadku pozycji z cenami urzędowymi  

d)  obniżeniu przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy 

e) wydłużeniu okresu obowiązywania umowy zgodnie z zapisem w §8 punkt 5.3 umowy 

f) wystąpieniu sytuacji,  o której mowa w §2 ust.10 umowy 

g) możliwość zakupu asortymentu nieujętego w umowie o takim samym przeznaczeniu jak  

przedmiot umowy  jeżeli wartość tych zakupów nie przekroczy 10% wartości zamówienia 

określonego w umowie. 

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają  formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

           §7 

          Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, w całości lub w części, w razie zaistnienia 
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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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają  formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:  

a) zmiany statusu prawnego Zamawiającego,  

a) ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

b) istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,  

c) zmian organizacyjnych u Zamawiającego,  

rozwiązanie zawartej umowy, w całości lub części,  może nastąpić w każdym czasie za 

porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej  wypowiedzenia. 

4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w całości lub części  w przypadku 

stwierdzenia niskiej jakości dostarczanego towaru gdy: 

- w czasie wykorzystywania towaru stwierdzi się niską jakość towaru,  

- Wykonawca pomimo wniosku Zamawiającego  nie poprawi jakości dostarczanego towaru. 

5. W przypadku trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni zwłoki w dostawie towaru 

ponad termin określony w umowie, kupujący ma prawo odstąpienia od umowy, w całości lub w 

części, w trybie natychmiastowym. 

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić także w sytuacji o której mowa w § 4 ust 4. 

 

 

§8                                                  

                                                          Postanowienia końcowe 

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2.Kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy, które nie mogą przez strony być 

załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3.Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o każdej zmianie adresu i innych 

swoich danych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Brak informacji o zmianie 

adresu i innych danych powoduje, że korespondencja  Zamawiającego kierowana do Wykonawcy 

według ostatnich danych i pod ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczoną, przy czym 

za datę doręczenia przyjmuje się datę pierwszego awizowania przesyłki pocztowej wskazanej na 

ostatni znany adres Wykonawcy. 

4.Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy, a także 

przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego podmiotów trzecich ani jakiejkolwiek innej 

czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego oraz Organu założycielskiego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

5.Umowa wiąże strony  do …................... roku. 

1) Podane w formularzu asortymentowo – cenowym ilości są wielością szacunkową i mogą 

ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. Wiążąca jest wartość umowy, której 

zamawiający nie może przekroczyć. 

2) Umowa wygasa w przypadku wykorzystania łącznej kwoty z umowy.   

3) W przypadku nie wykorzystania łącznej kwoty umowy w okresie obowiązywania umowy, 

Zamawiający przedłuży umowę na czas umożliwiający wykorzystanie tej kwoty w   

sposób sukcesywny. 

4) Zmiana okresu obowiązywania umowy następuje w formie aneksu do umowy, 

podpisanego przez obie strony. 

6.Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej 

umowy w postępowaniu procesowym poprzedzone będzie postępowaniem polubownym, w tym 

wezwaniem do próby ugodowej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze 

polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 
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7.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej            

ze stron. 

 

 

 

 

            Wykonawca                                                     Zamawiający 

 


