
Po zmianie 06.09.2016r. 

Załącznik nr 4 

 

 

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej 

zawarcia i  §3 ust.3 ) 

 

UMOWA nr …………………….. 

sprzedaży 

 

Zawarta w dniu ………………2016 r. w Wołowie pomiędzy: 

Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o.o., 56-100 Wołów, ul. Inwalidów 

Wojennych 26, NIP: 988-02-67-118, REGON: 020749596, zarejestrowanym w 

Krajowym Rejestrze Sadowym, Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe 

prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr 

KRS:  0000305310, o kapitale zakładowym w wysokości  3 421 000,00 zł 

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu Spółki– Ilonę Zmarlak 

 

a 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez: 

............................................... 

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o wartości szacunkowej 

nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8  

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż zużywalnego 

sprzętu medycznego w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionych w 

formularzu cenowym. Umowa będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. 

Miejsce spełnienia świadczenia określone jest w ust. 2 .   



2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu zamówiony towar 

własnym środkiem transportu, na koszt własny w terminie do 3 dni od daty otrzymania 

każdorazowego częściowego zamówienia oraz dwa razy w miesiącu, przekazanego 

telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na 

numer...................................... lub mailem na adres…………………. Wykonawca 

obowiązany jest ubezpieczyć zamówiony towar na czas przewozu na własny koszt, -

miejscem wydania towaru  jest Dział Farmacji -  Brzeg Dolny Al. Jerozolimskie 28. 

3. Osoby uprawnione do składania zamówień drogą telefoniczną: Kierownik Działu 

Farmacji,   tel. 71/3805354. 

4. Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy 

dołączy kopię zamówienia Zamawiającego. 

5. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga 

każdorazowego pokwitowania przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika 

Zamawiającego. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru: 

Kierownik Działu Farmacji w Brzegu Dolnym 

6. Zamawiający ma prawo do składania zamówień częściowych bez ograniczeń co do ilości,    

      asortymentu i cykliczności dostaw w ramach umowy. 

7. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu 

nie  zamówienia pełnej ilości przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych. 

9.  Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych pisemnie przypadkach dostarczenia wyrobów 

tzw. zamienników o nie gorszych parametrach jakościowych oraz w tej samej cenie jak 

ofertowa na dany produkt. 

 

§ 2  

 

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

obliczone zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej 

umowy.  

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji niniejszej 

umowy (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, 

ubezpieczenie, przesyłka itp.) 

3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym nie ulegną 

podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.   

4. Maksymalna wartość niniejszej umowy wynosi netto ………… PLN (słownie: 

………………..........................…… złotych), brutto (wartość netto powiększona o 

podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ………..……… PLN 

(słownie: ………….................…….... ................................…….. złotych)   

5. Zapłata za dostarczony i odebrany towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po 

przekazaniu towaru wg § 1, przelewem na konto …………………………………w 

terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT. 

6. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

 

§ 3  

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru 

na okres ważności: 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia i zapewnia, że dostarczony towar 



będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego 

w SIWZ, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości. 

2.Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku 

ujawnienia się wady w terminie ważności. 

3.W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar 

o którym mowa w ust. 1 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem lub mailem na nr tel. 

………………………………...  

4.Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego.  

5.W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 

i następnych Kodeksu Cywilnego. 

6.Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

§ 4 

 

1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. od  

……………  r. do ………………..  r.  

2.Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym ,po uprzednim 

pisemnym wezwaniu wykonawcy do należytego wykonywania umowy,  jeżeli Wykonawca 

nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa 

kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową 

lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania 

procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem 

zamówienia wynikającym z niniejszej umowy. 

 

§ 5 

 

1.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu karę: 

- w wysokości 0,15% ceny brutto wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku 

opóźnienia lub zwłoki w dostarczeniu towaru za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki licząc od 

daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego zamawianego towaru.  

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części 

lub rozwiązano z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

- w wysokości 0,15% ceny brutto wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku 

opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wady za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki. 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia swoich wymagalnych należności z tytułu 

kar umownych z wymagalnym wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 



3. Kara umowna będzie nakładana notą księgową. Wykonawca w terminie 7 dni od jej 

doręczenia będzie uprawniony do pisemnego ustosunkowania. Brak pisemnego 

zakwestionowania kary umownej w ww. terminie będzie jednoznaczny z uznaniem roszczenia 

Zamawiającego. Kara będzie płatna a terminie wskazanym na nocie nie krótszym niż 14 dni 

od daty doręczenie. 

4.Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

kary umowne. 

5. Niezależnie do powyższego przypadku dokonania jakiejkolwiek czynności opisanej w § 6 

Umowy przez Wykonawcę z podmiotem trzecim, zapłaci on Zamawiającemu karę umową w 

wysokości 50 000,00 zł.  

6. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie 

zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 6 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 

Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności, praw i obowiązków, wynikających z tej 

umowy oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręczenia celem 

umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 

2. Ponadto Wykonawca nie może dokonywać innych czynności, skutkujących udzieleniem 

komukolwiek upoważnienia do inkasa, udzielaniem pełnomocnictw do windykacji osobom 

fizycznym i prawnym, dokonaniem wpisu do rejestru zastawów oraz dokonaniem 

jakichkolwiek innych czynności, w wyniku których podmiot trzeci będzie zarządzał, 

administrował lub rozporządzał wierzytelnościami powstałymi na tle wykonywania niniejszej 

umowy. 

 

§ 7 

 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy będzie rozstrzygał Sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. Przed każdym wystąpieniem do Sądu o zapłatę, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zawezwania Zamawiającego do próby ugodowej w 

trybie art. 184 i następnych Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

 

§ 8 

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty: 

1) Zaproszenie 

2) Oferta Wykonawcy 

3) Formularz cenowy 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa 

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

 



§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

Wykonawca           Zamawiający 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


