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Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA DOSTAWY  

 

W dniu ……………………………………………… pomiędzy  

Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmie,                    

ul. Wołyńska 11, Nr NIP 563-20-30-191, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000069032, prowadzonym przez Sąd Rejonowy  Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez  

Lecha Błazuckiego – Dyrektora Zakładu 

 

a 

firmą …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Wykonawcą" 

 

zawarta została umowa następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy dostarczać  

……………………………………………………………………………………………, 

których asortyment, szacowane ilości i cenę jednostkową brutto określa 

załącznik, będący integralną częścią niniejszej umowy. 

2. Oferowany asortyment musi posiadać certyfikaty i aprobaty wymagane 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności ważne pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu na terenie RP. W/w dokumenty muszą posiadać termin 

ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy 

ważność dokumentu wygasa w trakcie realizacji dostaw, Wykonawca 
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zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie deklarujące złożenie we 

właściwym czasie aktualnego dokumentu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień i realizacji przedmiotu 

umowy w zależności od zapotrzebowania na asortyment określony w ust 1, tym 

samym ma prawo ograniczania ilości przedmiotu umowy, co może spowodować 

zmniejszenie wartości dostawy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o pełną 

realizację zamówienia ani roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie zrealizowania 

pełnego zamówienia.  

4. Dostawa będzie wykonywana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia                 

31 lipca 2012 r. W przypadku wcześniejszego wydatkowania przez 

Zamawiającego środków przeznaczonych na realizację zamówienia, określonych 

w § 2 ust. 1, umowa wygasa.  

 

§ 2 

OKREŚLENIE CENY 

1. Maksymalną wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę                        

……… netto (słownie netto: …………) powiększoną o obowiązujące stawki 

podatku od towarów i usług, co na dzień zawarcia umowy stanowi kwotę brutto 

………  (słownie: ………) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………… 

2. Podane wartości brutto zawierają wartość towaru, podatek VAT, cło, koszty 

transportu i ubezpieczenia w drodze do siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku urzędowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, zmiana ta 

obowiązuje strony od daty wejścia w życie ustalonej w Dzienniku Ustaw i dotyczy 

dostaw zamówionych i realizowanych po tej dacie.   

4. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę akcji promocyjnych, polegających 

na czasowym obniżeniu cen jednostkowych asortymentu objętego niniejszą 

umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z promocji, Zapisy § 

1 ust 3 i 4 oraz § 2 ust 1 stosuje się odpowiednio.  

§ 3 

WARUNKI DOSTAWY 
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1. Zamawiający przed każdą dostawą określi wielkość partii towaru będącego 

przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w ciągu           

…… dni od daty otrzymania zamówienia. 

3. Zamówienia będą przesyłane wykonawcy faksem na nr 

………………………………  

4. Transport każdej z partii asortymentu do siedziby Zamawiającego odbywać się 

będzie na koszt Wykonawcy, z uwzględnieniem norm warunków transportu 

ujętych w obowiązujących przepisach, a zwłaszcza zapewnienia odpowiednich 

warunków termicznych w trakcie transportu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wniesienia przedmiotu dostawy 

do magazynów Zamawiającego, zlokalizowanych w nasępujących budynkach: 

a) w budynku Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11 (piwnica). 

b) w budynku Przychodni nr 2 przy ul. Połanieckiej 11 (piwnica). 

6. Zamawiający będzie składał odrębne zamówienia dotyczące dostaw do 

budynków wskazanych w pkt 5 lit a i b. 

7. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług firm spedycyjnych, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia usługi wniesienia 

dostarczanego towaru do magazynu Zamawiającego, pod rygorem 

zastosowania kary umownej  określonej w § 6 ust 1 pkt 3 niniejszej umowy.   

8. Każdorazowa dostawa ma zostać zrealizowana w dni powszednie, w 

godzinach od 8.00 do 14.00. Miejsce dostawy – Przychodnia nr 1, ul. 

Wołyńska 11, 22-100 Chełm.   

9. Dostarczony asortyment powinien mieć na opakowaniu oznaczenie fabryczne, 

tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta. 

10. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy w czasie 

transportu spoczywa na Wykonawcy.  

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu …… dni od daty 

wydania  towaru oraz doręczenia Zamawiającemu faktury.  
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§ 5 

UŻYTECZNOŚĆ 

 

1. Termin przydatności do użycia  - do 31 lipca 2012 r., nie krótszy niż 2/3 terminu 

podawanego przez producenta. 

2. Wszelki asortyment zakwestionowany przez Zamawiającego musi być 

wymieniony na inny pełnowartościowy, nie później niż w ciągu 5 dni od daty 

przedstawienia protokołu reklamacji.  

 

 

§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może żądać 

kar umownych w przypadkach i wysokościach następujących: 

1) za opóźnienie w dostawie (§ 3 ust. 2 ) – w wysokości 2 % wartości dostawy 

brutto za każdy dzień opóźnienia; 

2) za dostarczenie asortymentu niepełnowartościowego, nie wymienionego 

na pełnowartościowy w terminie określonym w § 5 ust. 2 – w wysokości 1% 

wartości asortymentu niepełnowartościowego; 

3) za nie zapewnienie wniesienia dostarczanego towaru do magazynu 

Zamawiającego 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

4) za nie doręczenie w terminie aktualnych dokumentów, o których mowa  

w § 1 ust. 2  - 1 % wartości ustalonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnień w dostawie powyżej 72 godzin lub w przypadku nie 

doręczenia aktualnych dokumentów określonych w § 1 ust 2 Zamawiający może 

dokonać zakupu koniecznego asortymentu na koszt Wykonawcy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu dopełnienia tego obowiązku. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe.    

    

§ 7 
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ROZWIĄZANIE UMOWY 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

1. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. Uważa się, 

że ugoda nie doszła do skutku, jeżeli Strony nie uzgodnią stanowisk w ciągu 

10 dni od pisemnego (listem poleconym) zgłoszenia problemów. 

2. W razie braku porozumienia spory podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                                                 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,                

Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJ ĄCY 


