
Załącznik nr 4

UMOWA – WZÓR

Zawarta w dniu …………………… w Ząbkowicach Śląskich
pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna
ul. Sienkiewicza 15a, 57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP 887-16-85-519
Reprezentowanym przez Dyrektora Beatę Gil
zwanym dalej – Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Reprezentowanym przez …………………………………..
zwanym dalej – Wykonawcą

§1

Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta Wykonawcy przyjęta w wyniku zamówienia w formie 

zapytania o cenę na dostawę leków w roku 2021/2022 wraz z transportem do siedziby SP ZOZ 

Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

§2

Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  leków  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich w cenie i na warunkach płatności zgodnych

zapisami  niniejszej  umowy oraz załącznikiem -  ofertą  Wykonawcy stanowiącą  integralną  część

umowy.

Koszt dostarczenia do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

Cena  zawiera  wszystkie  niezbędne  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia

określonego przez Zamawiającego w niniejszej  umowie,  a w szczególności  takie  jak:  transport,

rozładunek i wniesienie,  koszty ubezpieczenia dostawy oraz wszelkie podatki naliczone zgodnie

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Ceny podane w ofercie nie ulegają zmianie w trakcie realizacji umowy, chyba że zajdą okoliczności

których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy tj.:

- zmiana stawek podatkowych lub stawek celnych,

- obniżenie przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,

Powyższe zmiany nie wymagają zawierania przez Strony pisemnych aneksów do umowy.

W  przypadku  zmian  cen  spowodowanych  powyższymi  okolicznościami,ceny  ofertowe  ulegają

zmianie proporcjonalnie do zmian stawek podatkowych lub stawek celnych. Zmiana obowiązuje

od dostaw  realizowanych  po  dniu  wejścia  w  życie  zmian  wymienionych  wskaźników



po przedstawieniu przez strony dokumentów potwierdzających te okoliczności.

W przypadku innym niż w/w ewentualny koszt związany ze wzrostem ceny jednostkowej,  leży

po stronie  Wykonawcy,  który  odpowiednio  zmniejszy  cenę  jednostkową  netto,  tak  aby  cena

jednostkowa brutto pozostała stała.

W przypadku gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę, określoną w ofercie, umowa

ulega  rozwiązaniu  na  mocy  niniejszego  postanowienia  bez  potrzeby  składania  przez  Strony

dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

Termin gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.

Gwarancja udzielona Zamawiającemu będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Umowa na dostawę zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od jej podpisania.

§3

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji  zamówienia w terminie (sukcesywnie przez okres 12

miesięcy) w godzinach pracy Zamawiającego.

§4

Przedmiot  umowy określony  w §2  niniejszej  umowy posiada  ważne  świadectwa  dopuszczenia

do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, oraz posiada

odpowiednią jakość.

§5

Strony określają maksymalną wartość umowy na kwotę ……………………………. zł brutto, 

(słownie: ………………………………………………………. zł). Zapłata za dostawę przedmiotu 

określanego w §2 niniejszej umowy uregulowana zostanie przelewem w ciągu 14 dni od daty 

wystawienia faktury, na konto Wykonawcy 

nr ………………………………………………………………………………………………………

Faktura winna zawierać numer zawartej umowy i numer zamówienia Zamawiającego. Brak tych

informacji  spowoduje,  iż  termin  płatności  liczony  będzie  od  momentu  przesłania  prawidłowo

wystawionej faktury.

W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego ustawowymi

odsetkami za zwłokę.

Wykonawca  zrzeka  się  dochodzenia  odsetek  z  tytułu  zwłoki  w  zapłacie,  jeżeli  nie  wezwie

Zamawiającego do ich zapłaty w terminie 30 dni od uregulowania należności głównej.

Wykonawca nie  ma prawa zbywania  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej  umowy osobom

trzecim bez zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego, wyrażonej w formie pisemnej, pod



rygorem nieważności. 

§6

Wykonawca zachowa parametry jakościowe zgodne z ofertą, a w przypadku dostawy przedmiotu

o niższych  parametrach  jakościowych  lub  wadliwego  zobowiązuje  się   do  jego  wymiany

na pełnowartościowy w przeciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia przekazanego w formie pisemnej,

lub drogą mailową.

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi

o powyższym niezwłocznie Wykonawcę.

Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odmowy  przyjęcia  dostarczonego  towaru  i  żądania

niezwłocznej wymiany na wolny od wad w przypadku:

- dostarczenia towaru złej jakości,

- dostarczenia towaru niezgodnej z umową,

- dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem.

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za już

dostarczony towar Zamawiającemu.

§7

W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży

w interesie publicznym, czego nie można było  wcześniej powiedzieć w chwili zwarcia umowy,

Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w terminie  30  dni  od  otrzymania  wiadomości  o  tych

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego

z tytułu wykonania części umowy.

§8

W  przypadku  rażących  naruszeń  postanowień  niniejszej  umowy  druga  strona  zastrzega  sobie

możliwość jej  rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. Przez rażące naruszenie postanowień

niniejszej  umowy Zamawiający  uznaje  m.in.  Nieterminowość  dostawy powyżej  21 dni  od daty

przekazania zamówienia.

Strony  zgodnie  postanawiają,  że  rażącym  naruszeniem  postanowień  umowy  nie  jest  brak

terminowej zapłaty ze strony Zamawiającego.

§9

Do  spraw,  których  nie  reguluje  niniejsza  Umowa  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu



Cywilnego oraz przepisy Ustawy o PZP.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  dochodzenie  zaległych  należności  wynikających  z  niniejszej

umowy w postępowaniu procesowym poprzedzone będzie postępowaniem polubownym, włącznie

z wezwaniem do próby ugodowej zgodni z art. 184 do art186 KPC.

Pozostałe  kwestie  sporne dotyczące treści  i  realizacji  niniejszej  umowy będą dochodzone przez

strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§12

Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednej  dla  każdej

ze stron.

………………………………………… ………………………………………..

Zamawiający     Wykonawca


