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Nr sprawy ZRL-2310-02/2021        

 

Wzór   -  UMOWY 

 
Zawarta w dniu .............................. w Kudowie – Zdrój  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 
................................................................................................................................................ 
z siedzibą:  .............................................................................................. 
wpisaną do .............................................................................................. 
NIP ......................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 
................................................................................................................. 
 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

o następującej treści:  

§1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa soli leczniczej w ilości 2500 kg, pakowanej w workach 

lub pojemnikach od 10 do 25 kg: 

    cena jednostkowa netto : ………………… (słownie..............................) 

VAT - …...% 

cena jednostkowa brutto:..............................(słownie..............................) 

 

2. Przewidywane zapotrzebowanie na okres 9 m-cy: 2500 kg. 

3. Strony umowy zgodnie ustalają , że podane wyżej ilości towarów mogą ulec zmianie w zależności od 
potrzeb zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą przekraczać 20% uzgodnionej ilości. W razie 

zaistnienia takich korekt, wynagrodzenie z § 4 ulega odpowiedniej zmianie przy zastosowaniu cen 

jednostkowych wymienionych w § 1 tej umowy. 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na podstawie umowy do wykonania usługi w zakresie 

dostaw soli leczniczej zgodnie z zamówieniem Wykonawcy.  

§2 

l. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie zamówień złożonych przez Zamawiającego, 
w terminie do siedmiu dni roboczych od daty potwierdzenia przez  Wykonawcę przyjęcia zamówienia do 

realizacji.  

2. Zamówienia dostaw soli leczniczej przez Zamawiającego mogą być składane drogą elektroniczną, 

pisemnie, telefonicznie  lub za pośrednictwem faksu.  

3. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Wykonawcę mogą być dokonywane drogą 

elektroniczną, pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem faksu.  
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4.  Wyroby dostarczane w opakowaniach, powinny mieć na tych opakowaniach oznaczenia określające                    
rodzaj i nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, termin ważności, nazwę i adres producenta.  
 

5. Minimalną wielkość jednego zamówienia strony określają na:......................kg 

6. Wielkość jednego zamówienia określona w ust. 5 może ulec zwiększeniu po uprzednim uzgodnieniu z 

Wykonawcą, mając na uwadze wcześniejsze zobowiązania oraz możliwości produkcyjne Wykonawcy.  

7. Dostawa realizowana będzie w dni robocze w godz. 8-14. Przyjęcie towaru nastąpi na podstawie faktury. 

8. Sól lecznicza zostanie dostarczona Zamawiającemu transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 

9. Zamawiający nie ma prawa odsprzedaży pod własną marką soli leczniczej dostarczonej przez 

Wykonawcę. Zamawiający nie ma prawa odsprzedaży soli leczniczej dostarczonej przez Wykonawcę 

osobom trzecim (hurtowniom, sklepom, gabinetom lekarskim itp.), chyba, że za wcześniejszym 
pisemnym porozumieniem stron, ustalonymi wspólnie warunkami handlowymi i pisemną zgodą 

Wykonawcy.  

§3 

l. Wykonawca przedłoży w formie załącznika do niniejszej umowy aktualne pozwolenie Ministra 

Zdrowia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego numer....................... z dnia.......................... 

2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie poinformuje niezwłocznie 

zamawiającego 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada Zezwolenie na wytwarzanie w/w produktu leczniczego, wydane 

decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr ......................... z dnia …....................... 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone usługi z należytą starannością, terminowo oraz zgodnie 

z wymogami stosownych przepisów.  

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczone produkty zgodnie z jednostkową ceną 

ofertową, ujętą w §1 umowy.  

2. Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę: ……………………………… brutto:  zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………………...) 

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

3. Ceny jednostkowe wyrobów określone w §1 umowy, są niezmienne przez okres realizacji umowy.  

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto ……………………………………….……………………... 
Wykonawcy na podstawie faktur częściowych wystawionych każdorazowo w dniu zrealizowanej 

dostawy, w terminie 30 dni od daty otrzymania dostawy i faktury.  

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazane 

w ust. 4 konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.  

 

 

 
§ 5 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 10 % od wartości umowy, kara przysługuje gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie 

określonym w § 9 w ust. 3 umowy.  
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b)  w wysokości 1% wartości umowy obejmującej zamówioną partię towaru za każdy dzień opóźnienia 
dostawy danej partii towaru, w tym, że kwota z tego tytułu nie może być wyższa niż 10%wartości umowy 

określonej w  § 4 ust.2 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:  

a) w wysokości 10% od wartości umowy,  kara przysługuje gdy Wykonawca rozwiąże umowę w trybie 

określonym w § 9 w ust. 3 umowy.   

3. W wypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą za dostawę, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w 

wysokości ustawowej od zaległych płatności.  

4. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach określonych 

w kodeksie cywilnym.  

§6 

1. Strony podają osoby upoważnione do współpracy: 

a) Wykonawca: …………………………………………………………………………………….... 

tel. ……………………...……., fax. ……………………………., e-mail: ……………………….… 

b)  Zamawiający: Katarzyna Grono, kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 

tel.74 6326107, 512 097 566 fax. 74 8661203, e-mail: zrl@sankud.pl 

2. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. l, strony zobowiązują się wzajemnie do ich 

niezwłocznej aktualizacji na piśmie, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji 

wysłanej zgodnie z ww. danymi teleadresowymi.  

3. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod współpracy, udzielania 

koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy 
koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, przy czym ustalenia dokonane przez 

osoby wymienione w ust. 1 nie mogą prowadzić do zmiany niniejszej umowy nie stanowią zmiany niniejszej 

umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej 

siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu oraz innych danych wskazanych powyżej w ust. 1 

lit. a).  

§7 

Umowa zostaje zawarta na czas 9 miesięcy licząc od daty podpisania. 

§8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§9 

l. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie z zachowaniem  

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny. Wypowiedzenie winno nastąpić w 
formie pisemnej i zostać złożone na koniec danego miesiąca kalendarzowego.  

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.  

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku rażącego, powtarzającego się naruszenia przez drugą stronę jej obowiązków określonych w  § 
2 i 3 umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonywania umowy zgodnie z jej treścią w 

terminie 7 dni. Rozwiązanie winno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

4. Jeżeli w okresie wypowiedzenia umowy zostaną złożone zamówienia, przyjęte do realizacji przez 

Wykonawcę, to rozwiązanie umowy nie będzie mieć wpływu na ich realizację.  

5. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 

dostarczony towar, wolny od wad i braków ilościowych.  

§10 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. W sprawie kwestii spornych, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy, przed 

skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, strony zobowiązują się podjąć negocjacje w 

celu ich polubownego rozwiązania.  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego  

§11 

Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 

WYKONAWCA:            ZAMAWIAJĄCY:  

 


