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WZÓR    UMOWY   nr  SPZOZ-ZP/12BU/2022   
 
 
W  dniu ………………………..2022r.  w Kępnie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno, wpisanym do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

000006953, NIP 619 182 70 89, reprezentowanym przez:  

1. Beatę  Andrzejewską  –  Dyrektora SPZOZ w Kępnie 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego SPZOZ w Kępnie – Anny  Rosowskiej,  

zwanym w dalszej treści umowy „SPZOZ” 
a 
…………………………………………………….. zarejestrowanym  w …………………………wpisaną do Rejestru przedsiębiorców 
pod nr……………….  NIP ………………………  REGON  …………………………….. 
 

reprezentowaną przez: 
 

1) ………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 

2) …………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  łącznie zwane „Stronami”   o następującej treści: 
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2021. Poz1129 ze zmianami.), zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie pisemnego zapytania 
ofertowego Zamawiającego z dnia ………..………… oraz złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia ……………………  na 
dostawę  KONCENTRATÓW – składnik KWAŚNY I ZASADOWY  dla  Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.                                                   
 

      § 1. 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa KONCENTRATÓW – składnik kwaśny i zasadowy dla Stacji Dializ 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego z dnia ………. oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 
………………………r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych 
potrzeb. 

§ 2.   
1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia, określające ilość oraz asortyment, przesłane 

faxem, e-mailem lub telefonicznie  do Wykonawcy  i  dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do 
magazynu Stacji Dializ w budynku przy ul. Szpitalnej 7 – w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania 
zamówienia. 

2. Dostawa zamówionego towaru w trybie „CITO” następować będzie w ciągu 24 godzin licząc od chwili 
przesłania zamówienia faxem lub e-mailem, lub telefonicznie do Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kompletnej dostawy – tzn. całości asortymentu ujętego w 
zamówieniu jednostkowym. Nie zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako  
opóźnienie  w realizacji zamówienia . 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych 
 pozycji asortymentowych w terminie późniejszym pod warunkiem wcześniejszego przekazania  informacji  
przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pisemnej faxem wraz z podaniem uzasadnienia nie wywiązania 
się z postanowień umowy i za zgoda Zamawiającego również wyrażoną w formie pisemnej faxem lub 
wiadomością e-mail. 

 6.   Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją  umowy jest: 
…………………………………………………….. – Tel. ………………………………………. 



 

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia 
dostawy, jeżeli: 

       - jakikolwiek element przedmiotu umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony  
         zgodnie z obowiązującymi przepisami lub opakowanie będzie naruszone, 
      - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem umowy, zaoferowanym do postępowania 
         i wyszczególnionymi w arkuszu asortymentowo -  cenowym stanowiącym załącznik do umowy. 

 
      § 4.   

Przedmiot umowy   będzie dostarczany przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego – magazyn Stacji Dializ w 
budynku przy ul. …………. Transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko przez okres 12 miesięcy począwszy od 
dnia  zawarcia umowy. 
 

§ 5.   
1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

zgodne z cenami zawartymi w załączniku Nr 1A (do zapytania ofertowego)  - arkusz asortymentowo - cenowy, 
które stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między stronami. 
Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i 
zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.    Wartość umowy wynosi: 
- wartość netto – ……………… zł; (słownie: ………………………………………………../100) 
- wartość brutto  - ……….……. zł (słownie: ……………………………………………….../100) 

3.  Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod 
     warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  
     Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: 

a)  istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszt dostawy, 
b) istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń 

     publicznoprawnych 
c) istotnej zmiany cen producenta 

 

§ 6.   
  1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar ustaloną cenę przelewem na konto Wykonawcy  
         w  terminie   60  dni od daty doręczenia  Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT .       
  2.   Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
  3.   Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 
 

§ 7.   
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne  jak niżej: 

1.1.Za niezrealizowanie w terminie określonym w § 3 pkt. 3, dostawy częściowej ustala się karę umowną w 
      wysokości 0,3 % wartości brutto danej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania 
      dostawy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego na podstawie § 7   
      pkt. 1.2 niniejszej umowy. Kwota odpowiadająca wysokości naliczonych kar umownych może zostać 
      potrącona z zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
1.2. W przypadku 3 – krotnego nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie do 2 dni roboczych, licząc od 

dnia otrzymania zamówienia, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
obciążając Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 % wartości brutto całości zamówienia pozostałego 
do realizacji. 

2. W razie wystąpienia 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 powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 8.   
1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 
        a) braków ilościowych w ciągu 72 godzin od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, 
 



 

        b) wad jakościowych w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Strony zgodnie 
postanawiają, że forma faxu lub wiadomości e-mail będzie traktowany jako dopuszczalna forma 
pisemna  reklamacji. 

2. Wykonawca w ciągu 48 godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwych 
towarów na pełnowartościowe lub dostarczenia towarów w przypadku ich niedoboru, o ile 
Zamawiający nadal będzie zainteresowany ich dostawą. Braki ilościowe, o ile nie zostaną 
uzupełnione za zgodą Zamawiającego, będą podlegały rozliczeniu poprzez pomniejszenie 
Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie. 
 

§ 9.    
1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach opisanych 
      poniżej: 

a) zmiana wartości umowy, z zastrzeżeniem ,że jest ona korzystna dla Zamawiającego, tj.: obniżenie 
 cen; 

       b) ustawowa zmiana podatku VAT; 
       c) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn 
           niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt równoważny 
       d) zmiana opakowania jednostkowego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt 

  równoważny 
       e) zmiana przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy; 
       f) siła wyższa; 
       g) inne nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
           której dokonano wyboru wykonawcy. 
Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu  
podpisanego przez obie strony. 

§ 10.    
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających  

z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 
formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może dokonywać innych 
czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 
20.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2018, poz. 2015 ze zmianami), ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2021, 1129 ze zmianami) i ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. 2018, poz.2190 ze zmianami) 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, natomiast 2 egzemplarze dla zamawiającego. 

 
 
              Wykonawca   :                                                                                      Zamawiający : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


