
Numer sprawy A.AT.381/2/2018 

 
                                     

 

 

SIWZ  – załącznik nr 5   1/3 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
 

UMOWA  Nr A.AT. 381/   /2018 - wzór 
zawarta w dniu…………………r. w Opolu Lubelskim, pomiędzy:  
 
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 
4A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487468 NIP REGON , 
gdzie znajdują się akta spółki, reprezentowaną przez: 
Kamilę Ćwik   - Prezesa Zarządu 
Dariusza Kozińskiego  - Wiceprezesa Zarządu  
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 
 
łącznie zwanymi „Strony”, a każda z osobna „ Stroną” 
      
 Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków do 
dezynfekcji oraz profesjonalnych środków higieny szpitalnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą 
w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a.przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  i wyboru 
oferty Wykonawcy na zadanie nr …….., strony zawierają umowę o treści:  
 

§ 1. 
Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu ……………..,  w asortymencie 
wyspecyfikowanym w zał. nr 1 do umowy. 
 

§ 2. 
1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 Wykonawca będzie dostarczał własnym staraniem, koszt 

dostawy wliczony w cenę przedmiotu zamówienia. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy do  Magazynu Powiatowego Centrum 

Zdrowia sp. z o.o. w Poniatowej/Apteki Szpitalnej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu 
Lubelskim*(niepotrzebne skreślić)  według potrzeb Zamawiającego, w ilości i asortymencie  zamówionym 
przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną  w terminie ..........dni roboczych od daty 
zamówienia. 

3. Odbioru ilościowego i jakościowego Zamawiający będzie dokonywał zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

4. Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie dostarczał w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostosowania ilości przedmiotu zamówienia do faktycznych 

potrzeb i z faktu tego Wykonawca nie będzie wywodził żadnych skutków prawnych - nie ma żadnych 
roszczeń.  

 
§ 3. 

Wykonawca oświadcza, że każdy asortyment składający się na przedmiot zamówienia spełnia określone dla niego 
wymagania zasadnicze w rozumieniu przepisu art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 
(Dz. U. Nr 93, poz. 896) i jest zgodny z PN. 
 

§ 4. 
1. Strony ustalają ceny jednostkowe każdego asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia                    

w wielkościach  zgodnych z cenami podanymi przez Wykonawcę w ofercie  i podają w Załączniku Nr 1. 
2. Należność za przedmiot zamówienia Zamawiający będzie płacił w terminie 60 dni od dostawy każdej partii 

przedmiotu zamówienia i dostarczenia faktury VAT, w formie polecenia przelewu na  konto Wykonawcy 
podane na fakturze. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Cena określona w ust. 1 jest ceną stałą przez 18 miesięcy (osiemnaście miesięcy) począwszy od dnia 
zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 4. i ust 5. 
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4. Bez znaczenia dla stałości ceny pozostaje wysokość stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki 
podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie 
aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena 
netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy 
aneksu. 

5. Po upływie okresu stałości cen, o którym mowa w ust 3. Wykonawca ma prawo po uprzednim 
poinformowaniu Zamawiającego do podwyższenia jednostkowych cen brutto poszczególnych 
asortymentów o wartość procentową średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem za 2018 r., który to publikowany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana 
umowy w tym przypadku wymaga formy aneksu. 
 
 

§ 5. 
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z dostawą przedmiotu zamówienia Zamawiający może dokonać 

zakupu zamówionej partii przedmiotu zamówienia w dowolnym miejscu a kosztami związanymi z tym 
zastępczym zakupem i ewentualną różnicą ceny obciąży Wykonawcę. 

2. W sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną określoną 
w § 8  ust. 2 pkt 1 litera a.  

 
§ 6. 

Wszelkie zmiany umowy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 7. 
1. Umowę strony zawierają na okres od dnia ............................ do dnia ……………………. 
2. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana za wypowiedzeniem bez podania przyczyny,  

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia 
następnego miesiąca. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku 4-krotnego 
niedotrzymania terminu dostawy przez Wykonawcę w okresie miesiąca kalendarzowego. 

4. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w każdym czasie, ze skutkiem na 
koniec miesiąca w przypadku nienależytego wykonywania przez wykonawcę umowy. Fakt 
nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana komisja, w skład której wchodzi 
przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
§ 8. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. Podstawę dla 
obliczania kar umownych stanowi wartość brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy podanego                  
w ofercie. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca w wysokości 10% podstawy kary umownej określonej w pkt 1., 

b) z tytułu opóźnienia w dostawie zamówionej partii  w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia.   

2) Zamawiający: 
a) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający w wys. 10%  podstawy kary umownej określonej w pkt 1. 
3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość  zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 9. 

1. Zamawiający będzie składał reklamacje zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
  2.  Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni. 
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§ 10. 

W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 11. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY:                     


