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Nr sprawy DAG/2310/16/2021 
                                                                                                                 Załącznik nr 6 do zaproszenia ofertowego 

 

 

 

U M O W A   

 

 

W dniu ………………. , po przeprowadzeniu postępowania po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o art. 

2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 i 2020 

r. poz. 288, 1492 i 1517) oraz Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w 

Kudowie-Zdroju Nr 11/2021 z dn. 15.02.2021r. pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym ‘’BRISTOL’’ 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju, 

57-350 Kudowa-Zdrój ul. Okrzei 1, NIP 883-14-22-340, REGON 890450627 wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000054961. 

Reprezentowanym przez: 

Dyrektora – ……………………………………. 

Zwanym dalej Zamawiającym, a 

……………………………… , 

NIP                  , REGON 

Reprezentowanym  przez: 

……………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

została zawarta w Kudowie - Zdroju umowa o następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na sukcesywną dostawę: 

środków czystości. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów 

w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu ogólnej wartości 

zamówienia zastrzeżonej w niniejszej umowie. 

3. Dostarczone produkty winny być zgodne z opisem w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do 

umowy oraz oznakowane zgodne z obowiązującymi przepisami. 

4. Poszczególne pozycje asortymentowe dostarczane będą w ilościach określonych przez Zamawiającego. 

Nie dopuszcza się odchyleń w realizacji dostaw w stosunku do zamówienia. 

 

§ 2 

1. Dostawy zamówionych produktów będą realizowane 1 raz w miesiącu. 
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2. Zamawiający składa zamówienie telefonicznie, faxem lub mailem na dwa dni przed terminem dostawy. 

§ 3 

1. Towar będzie dostarczany środkami transportu Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.  

2. Dostawa towaru następować będzie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu. 

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

z jednostkowego zamówienia. 

4. Odbiór towaru odbywać się będzie w miejscu określonym zgodnie z ust. 2. Zamawiający potwierdzi na 

piśmie przyjęcie dostawy, co jest podstawą uzyskania zapłaty za dostarczony towar. Posiadanie towaru 

i ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą przyjęcia 

dostawy. 

§ 4 

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, przesyłając pisemną reklamację. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad w terminie dwóch 

dni od otrzymania pisemnej reklamacji. 

3. 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) dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy, 

b) dostarczenia innego towaru, niezgodnego z przedmiotem umowy. 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy tj. dostarczenie towaru wg ilości w załączniku nr 1 ustala się cenę 

w wysokości …………….. zł brutto (słownie zł: ……………. ) w tym podatek VAT w kwocie ………… 

zł (słownie zł: …………………..). 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za każdą dostawę produktów przelewem na 

konto Wykonawcy ………………………….. w ciągu 21 dni od otrzymania faktury. 

3. Ceny jednostkowe produktów muszą być zgodne z cenami zawartymi w Formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Ceny te stanowią podstawę rozliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. Ceny jednostkowe produktów nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy o którym mowa w § 4 ust. 3, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu 

zmniejszeniu. 
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§ 6 

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

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto umowy. 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 nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonego w § 5 ust. 2, 

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 zmawiającego. 

4. W przypadku opóźnienia dostawy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne w wysokości 

0,1% wartości umowy obejmującej zamówioną partię towaru 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. Zapłata kary umownej może nastąpić w formie potrącenia z najbliższej faktury. 

§ 7 

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

§ 8 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres jednego roku tj. od dnia 22.07.2021 r. do dnia 21.07.2022r. 

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. W przypadku o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

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

 

§ 9 

1. Poza przypadkiem o którym mowa w § 8, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

w następujących sytuacjach: 

a) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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d) zaistnienia reklamacji jakościowej bądź ilościowej, w trybie § 4 ust.3 umowy, 

e) niedostarczenia towaru w terminach określonych w jednostkowych zamówieniach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 w terminie 7 dni od 

powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

§ 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. Zmiany 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

Strony ustalają, że spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny a po wyczerpaniu 

tego trybu sądem właściwym jest Sąd wg siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                     WYKONAWCA:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oprac. mgr Kamila Gawlik 

Inspektor ds. administracyjnych 

Tel. +48 746 326 108 

 


