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WZÓR    UMOWY   nr  SPZOZ-ZP/42BU/2022

W  dniu  ………………...2022r.  w Kępnie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63 -600 Kępno, 
reprezentowanym przez:

1.  Beatę Andrzejewską  - Dyrektora SPZOZ w Kępnie
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego SPZOZ w Kępnie – Anny  Rosowskiej, 
zwanym w dalszej treści umowy „SPZOZ”

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
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………….
zarejestrowanym   ………………………………………………………...,  wpisanym  do  Rejestru  przedsiębiorców  pod  nr   KRS
……………………………... NIP …………………………...,  REGON  …………………………

reprezentowaną przez:
…………………………………………………………..………   -   ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………..……   -   ……………………………………………………………………..

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  łącznie zwane „Stronami”   o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2021, poz.1129 ze zm. ), zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie pisemnego zapytania
ofertowego Zamawiającego z dnia  27.10.2022r. oraz złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia …………………..   na
dostawę PIELUCHOMAJTEK I PODKŁADÓW GINEKOLOGICZNYCH dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej  w Kępnie.
.                                                  

§ 1
1. Przedmiotem  Umowy  jest  sukcesywna  dostawa   pieluchomajtek  i  podkładów  ginekologicznych  dla

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 
2. Przedmiot  umowy  będzie  dostarczany  do  siedziby  Zamawiającego  zgodnie  z  opisem  i  charakterystyką

produktów zamieszczonych w arkuszu  asortymentowo -  cenowym stanowiącym Załącznik  nr 1A  oraz zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia przez
Wykonawcę. Zamówienia „CITO” realizowane będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia
przez Wykonawcę.

3. Określone  w  arkuszu  asortymentowo-cenowym  ilości  są  szacunkowe  i  stanowią  wartość  maksymalną
zamówienia. Strony Zgodnie postanawiają, że ilości,  o których mowa w zdaniu 1 mogą ulec zmniejszeniu do
faktycznych potrzeb szpitala zgodnie z zamówieniem Zamawiającego z zastrzeżeniem jednak, iż zmniejszenie
zamówienia nie będzie większe niż 20% w stosunku do ilości określonych w arkuszu asortymentowo-cenowym.

§ 2
1. Wartość Umowy ustala się na kwotę maksymalną:

 Wartość netto: ……………………..zł (słownie: ……………………………….……………………………………………../100.), 
      plus podatek VAT według obowiązujących stawek, co stanowi 
 wartość brutto: …………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………../100),



2.  Należność  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy będzie  regulowana na podstawie  prawidłowo wystawionych
faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem Zamawiającego oraz ilościami
dostarczanego sprzętu przemnożonych przez ceny jednostkowe z arkusza asortymentowo -cenowego. 

3.  Ceny te obowiązują przez cały czas trwania Umowy z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. Zmiany cen jednostkowych zawarte w Umowie mogą nastąpić jedynie w przypadku:

a) zmiany przez NBP kursu złotego w stosunku do waluty importera powyżej i poniżej 5% w stosunku do kursu
na dzień zawarcia umowy;

b)  zmiany  stawki  podatku  VAT –  w takim przypadku  zmianie  ulegnie  wyłącznie  cena  brutto,  cena  netto
pozostanie bez zmian;

c) zmiany cen urzędowych;- jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego
d) zmiany wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości  minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,

e)  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniu  społecznemu  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

      jeżeli  zmiany  określone  w pkt.d)  i   pkt.e)  będą  miały  wpływ na koszty  wykonania  zamówienia  przez
wykonawcę.

5.   Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej podwyżce w  formie pisemnej pod
rygorem  nieważności zmiany, natychmiast po powzięciu wiadomości o takiej zmianie.

6. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  za  dostarczoną  partię  towaru  w  terminie  60  dni  licząc  od  dnia
otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.

7. Płatność  zostanie  dokonana  w  formie  przelewu  na  rachunek  Wykonawcy  określony  
w fakturze.

8. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 3

Przedmiot  umowy  będzie  dostarczony sukcesywnie  przez  Wykonawcę do siedziby  Zamawiającego – magazyn
Apteki Szpitalnej w budynku przy ul. Szpitalnej 7,  transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko przez okres 12
miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie, aby jakość  przedmiotu zamówienia była zgodna z wymaganiami obowiązującymi
przepisami w tej dziedzinie oraz ofertą handlową Wykonawcy, zaś Wykonawca  zobowiązuje się taki przedmiot
zamówienia   dostarczyć.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć
uwierzytelnioną kopię innych dokumentów określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które
testy paskowe do badania stężenia glukozy we krwi  winien  posiadać. Dokument zostanie przedstawiony w języku
polskim lub przysięgłym tłumaczeniu.

§ 5

1. Ewentualne  reklamacje  składane  będą  w  formie  pisemnej  na  adres  siedziby  Wykonawcy  lub  adres
e-mail: …............................. niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty dostawy do magazynu
Zamawiającego.

2. Wykonawca dostaw rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w formie pisemnej na adres siedziby
Wykonawcy lub adres e-mail …. w ciągi 7 dni od daty jej otrzymania. 

3. Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie zostanie potraktowane tak jak nie wykonanie dostawy.

§ 6

Zamawiający upoważnia do odbioru przedmiotu umowy pracowników Apteki Szpitalnej.

§ 7



Wykonawca  nie  ma prawa do  przelania  bez  zgody  Zamawiającego  wierzytelności  finansowych  związanych  z
realizacją dostawy na rzecz osób trzecich.

§ 8

1.Strony postanawiają, że obowiązującą  je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2.Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

a) Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
      za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad ustalony w § 1 pkt.2  termin  – 0,2%  wartości  brutto

niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki; za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy dostaw –   10% wartości  brutto określonej w §2 pkt.1;

b) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,  do  wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody - gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną.

c) Zamawiający zapłaci wykonawcy z tytułu opóźnienia zapłaty za przedmiot zamówienia odsetki ustawowe.

§ 9
Niedopuszczalne  jest  wprowadzanie  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie  której  dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§10

1. W  razie  zaistnienia  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 tych okolicznościach. 

2. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.          

            § 11

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks
cywilny (DZ. U. z 2018r. poz. 2015 z późn. zm.),  ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019r. poz. 1843z
późn.zm.) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.).

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, natomiast 2
egzemplarze dla Zamawiającego.

              Wykonawca   :                                                                                      Zamawiający :
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