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Załącznik nr 2 

 

PROJEKT 

Nr sprawy: DŻ-2310-05/2021 

U M O WA  

 

Zawarta w dniu .......................................... w Kudowie-Zdroju pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju 

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój. 

NIP 883-14-22-340 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Tomasza Koczota, 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

 

 

reprezentowanym przez: 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

w oparciu o zarządzenie nr 11/2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty netto 130.000,00 zł, została zawarta umowa 

następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do SP ZOZ 

Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju w ilości i cenie wskazanej w 

Formularzu oferty (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego) stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Dostawy zamówionych produktów będą realizowane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki), w godzinach 7:30 – 10:00. 

2. Zamawiający będzie składał zamówienie telefonicznie lub mailem na jeden dzień roboczy przed 

terminem dostawy. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do Sanatorium własnym środkiem transportu, na swój 

koszt i ryzyko. Środek transportu musi być przystosowany do przewozu danego rodzaju produktów. 

2. Wykonawca gwarantuje dostawę produktów zgodnych z opisem w Formularzu oferty, dopuszczonych 

do obrotu w kraju, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będących 

w początkowym okresie terminu przydatności do spożycia. 

3. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu towar w ilościach i terminach wynikających 

z jednostkowego zamówienia. Faktura za wykonaną dostawę zostanie dostarczona w tym samym dniu. 
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4. Odbiór towaru odbywać się będzie w miejscu określonym zgodnie z § 2 ust. 1 przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, który potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy, co będzie podstawą 

uzyskania zapłaty za dostarczony towar. Posiadanie towaru i ryzyko jego przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą przyjęcia dostawy. 

§ 4 

1. W przypadku dostarczenia produktów uszkodzonych, nienadających się do spożycia lub 

niespełniających wymagań określonych w § 3 ust. 2, a także w przypadku dostarczenia towaru 

niezgodnego ze złożonym zamówieniem pod względem ilości lub asortymentu, Wykonawca 

zobowiązuje się, maksymalnie w ciągu 24 godzin, w ich miejsce dostarczyć towar pełnowartościowy, 

bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i odstąpienia od umowy 

w części niewykonanej oraz w części umowy, która miała być wykonywana w przyszłości 

w przypadkach: 

a) dwukrotnego dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy, 

b) dwukrotnego dostarczenia innego towaru, niezgodnego z przedmiotem umowy, 

c) dwukrotnego niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 2 ust. 1, 

d) dwukrotnego dostarczenia przedmiotu umowy środkiem transportu niespełniającym wymagań 

określonych w § 3 ust. 1. 

3. Odstąpienie w przypadkach określonych w ust. 2 może nastąpić w terminie 14 dni od daty uzyskania 

przez Zamawiającego wiadomości o podstawie do odstąpienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u podmiotu trzeciego niedostarczonych w terminie lub 

dostarczonych z wadą produktów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do 

rodzaju, bez konieczności wzywania Wykonawcy do wymiany produktów wadliwych lub 

niedostarczonych w terminie, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania 

Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu 

ewentualnej różnicy pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną zapłacona na rzecz 

podmiotu trzeciego. 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, tj. dostarczenie towaru wg ilości wskazanej w Formularzu oferty 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, ustala się cenę w wysokości …………..…. zł brutto 

(słownie zł: …………………… ………………………………………………………...), w tym podatek 

VAT w kwocie ………….. zł (słownie zł: …………………………………….……………….). 

2. Ceny jednostkowe produktów muszą być zgodne z cenami zawartymi w Formularzu oferty 

stanowiącym załącznik do umowy. Ceny te stanowią podstawę rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy 

i są niezmienne przez okres realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie realizował w częściach, po 

prawidłowym wykonaniu każdego zamówienia. 
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4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na przedłożonej fakturze, zgodny z Wykazem podatników VAT, w ciągu 30 dni od 

daty otrzymania faktury. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości i rodzaju zamawianych produktów w zakresie 10% 

przedmiotu zamówienia. 

6. W związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanej COVID-19, ilości zamawianego asortymentu 

mogą ulec zmniejszeniu lub może nastąpić nawet czasowe zawieszenie dostaw w przypadku 

ustawowego czasowego ograniczenia wykonywania działalności leczniczej Sanatorium, niezależnego 

od Zamawiającego. 

7. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2, § 7 ust. 2, § 8, Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 6 

1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto. Jeżeli odstąpieniem objęta jest 

tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od 

wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, określonego w § 5 ust. 4, 

Wykonawca będzie miał prawo naliczyć ustawowe odsetki. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania 

Zamawiającego. 

4. W przypadku opóźnienia dostawy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 

10% wartości danego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. 

5. Powyższe nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

6. Kary umowne, z tytułów zawartych w § 6, podlegają kumulacji, co nie uchybia postanowieniu ust. 5. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 7 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres jednego roku od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. 

2. 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. 

3. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 

§ 8 

Poza przypadkami, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 7 ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w terminie 14 dni od daty uzyskania przez niego wiadomości o podstawie odstąpienia w sytuacji: 

a) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
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c) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) w zakresie terminu realizacji umowy, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 

c) zmiany ustawowej stawki VAT; 

d) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących 

następstwem zaistnienia siły wyższej; 

e) konieczności zawieszenia lub znacznego ograniczenia dostaw w przypadku ustawowego czasowego 

ograniczenia wykonywania działalności leczniczej Sanatorium, niezależnego od Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą 

być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

§ 10 

W okresie obowiązywania umowy strony udostępniają dane osobowe w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 12 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie. Jeżeli strony nie 

osiągną kompromisu, wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 13 

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

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                     WYKONAWCA:     


