
UMOWA – PROJEKT 

Zawarta dnia …………………………….. w Polanowie, pomiędzy: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej, ul. Bobolicka 4, 76-010 Polanów, reprezentowanym przez: 

lek. med. Marka Stachowicza – Dyrektora zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 4 ust. 8 uPzp (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z 

późn. zm.) w ramach badania rynku cenowego o wartości zamówienia nie przekraczającej 

30 000 Euro. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz innych 

materiałów medycznych, opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i 

antyseptycznych* dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. 

2. Wybrany wykaz sprzętu medycznego j. u. i innych materiałów medycznych oraz 

przewidywane ilości zawarte są w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy. 

 § 2 

1. Dostawa towaru będącego przedmiotem umowy realizowana będzie partiami, z 

dostawą do siedziby zamawiającego, których wielkość i zakres rzeczowy będą 

każdorazowo określane przez Zamawiającego.  

2. Dostawa towaru następować będzie na podstawie zamówień składanych pisemnie, 

faxem na nr ……………………………. określających ilość, w ciągu 5 dni od chwili złożenia 

zamówienia. Jeże4li dostaw wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w 

pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Pani Wioleta Maśnik  tel. 

94/3188600. 

  § 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie przez okres 24 miesięcy od daty 

podpisania umowy. 



2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.), zgodnie z 

Dyrektywą dotyczącą środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (CE) oraz zgodnie 

z normami: EN 374:2003; EN 455 1-2-3-4 i innymi obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenia za dostarczony towar odbywać się będą na 

podstawie faktur częściowych, określających ilość dostarczonego towaru wg 

załącznika załączonego do formularza ofertowego. 

4. Zapłata za dostarczony towar następować będzie w formie przelewu na konto 

Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury po 

dostarczeniu towaru do Zamawiającego. 

5. Na wypadek zwłoki w zapłacie za dostarczony towar ponad 30 dni liczone od terminu 

zapłaty, Wykonawca uprawniony będzie do powstrzymania się od obowiązku 

realizacji kolejnych dostaw przedmiotu zamówienia do dnia zapłaty należności 

zaległych ponad ten okres. 

6. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę Zamawiającego w zapłacie za 

dostarczony towar. 

7. Terminem zapłaty jest jest termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje stałość cen w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania umowy. 

2. Po upływie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy Wykonawca uzasadnia 

zmianę cen towarów jeśli jest to spowodowane wzrostem wskaźnika wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za dany okres czasu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie 

cen wraz z uzasadnieniem podstawy zmiany. 

4. W przypadku nie zamówienia określonych w formularzach cenowych ilości towaru, 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia poza wynagrodzeniem za dostarczoną 

ilość zamówionego towaru. 

§ 5 

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 wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 



 § 6 

Strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia lub 

w terminie krótszym za porozumieniem. 

§ 7 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 2 lat, tj.: 

od dnia …………………………………………………….. do dnia ………………………………………………………… 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 9 

W razie wszelkich sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy Strony poddają się pod 

orzecznictwo Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.   

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

                            WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 …………………………………………………..                ……………………………………………………… 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy zamówienia 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


