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Projekt umowy dostawy 
Nr _____/UD/2015 

 
 

 
zawarta w dniu ______________ 2015 roku w Puszczykowie pomiędzy: 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. D ąbrowskiego S.A. (dawniej: Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z 
o.o.), z siedzibą w Puszczykowie (62-041), przy ul. Kraszewskiego 11, posiadającą NIP:    
777-27-54-458, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000536731, zwaną w dalszej 
części umowy „Zamawiaj ącym”, reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu – Ewę Wieję 
a 
_____________________________ zwanym w dalszej części umowy „Wykonawc ą” , 
reprezentowanym przez: 
 
_________________________. 

 
Umowa została zawarta poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.). 

 
 
 

§ 1  
Przedmiot umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu dostawy –igły 
jednorazowe- szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Miejscem odbioru przedmiotu dostawy jest siedziba Zamawiającego. 
3. Umowa realizowana będzie do upływu terminu określonego w § 5 ust. 1 lub do 

wyczerpania kwoty 126.000,00 zł netto.  
4. Umowa nie zobowiązuje do wykorzystania całości zakontraktowanej kwoty. 

 
 
 

§ 2  
Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiot dostawy będzie dostarczany częściami, każdorazowo na żądanie 
Zamawiającego na podstawie pisemnych zamówień składanych Wykonawcy przez 
Zamawiającego osobiście, faksem lub pocztą. W zamówieniu Zamawiający 
zobowiązany jest określić termin dostawy, rodzaj oraz ilość zamawianych wyrobów, a 
także osobę odpowiedzialną za odbiór zamówionych wyrobów. Zamawiający 
zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy zamówienie drogą elektroniczną na 
następujący adres mailowy: ________________ lub faksem na numer 
______________. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie wskazanym w 
zamówieniu, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

3. Wszelkie koszty wydania przedmiotu dostawy, w szczególności koszty opakowania, 
załadunku, transportu, rozładunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.  
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4. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową 
lub zamówieniem, Zamawiający ma prawo odmówić jego przyjęcia do czasu 
zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu dostawy zgodnego z umową, zamówieniem 
lub wolnego od wad. 

5. Odbioru ilościowy przedmiotu dostawy dokonywać będzie każdorazowo osoba 
upoważniona przez Zamawiającego. Na potwierdzenie odbioru Wykonawca wraz z 
przedmiotem dostawy winien dostarczyć dokument WZ, który każdorazowo będzie 
podpisywany przy odbiorze przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. W 
przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy 
zgodnego z umową lub wolnego od wad. 

6. O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę pisemnie lub faksem nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 
zrealizowania dostawy. 

7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy wskutek powstania okoliczności, za 
które ani Wykonawca, ani Zamawiający odpowiedzialności zgodnie z niniejszą Umową 
nie ponosi, przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego, o którym mowa w ust. 6.  

8. W przypadku nie złożenia przez Zamawiającego zamówienia na ilości określone w 
Załączniku 1 Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń. 

 
 
 

§ 3 
Cena i warunki płatno ści  

1. Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy, sukcesywnie w miarę 
dostarczania towaru, cenę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej określonej w cenniku 
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej cennikiem, oraz ilości 
zamówionego towaru. Płatność za towary zostanie dokonana przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie 
potwierdzenie odbioru dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 5, załączone do faktury przez 
Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby na fakturze wpisany był numer i data zawartej 
umowy. 

2. Ceny jednostkowe wskazane w cenniku są cenami netto, cena określona w załączniku 1 
zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym dostawy przedmiotu 
umowy do siedziby Zamawiającego, wraz z wyładowaniem do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego. 

3. Za dzień zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

5. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z fakturą załącznik określający ilość, typ, 
oraz wartość dostarczonych towarów, który stanowić będzie integralną część faktury. 

 
§ 4  

Kary umowne 
  

1. Strony zastrzegają następujące kary umowne: 
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a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w realizacji 
dostawy (przez co strony rozumieją pełną realizację zamówienia złożonego przez 
Zamawiającego i to zarówno ilościowo jak i jakościowo) w wysokości 2 % wartości 
brutto danej dostawy za każdy dzień opóźnienia,  

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych 
przy odbiorze oraz w okresie rękojmi karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto 
danej dostawy za każdy dzień opóźnienia, 

c) za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego lub odstąpienie od Umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  
10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto. 

2. Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych potrąci z należności Wykonawcy. 
3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający i 

Wykonawca uprawnieni będą do dochodzenia odszkodowania w wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
 
 

§ 5 
Rozwi ązanie umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od __________  r.  do 31.12.2015 r. 
2. Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie stron, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku braku wykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy 
przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo do jej wypowiedzenia w 
trybie natychmiastowym. 

4. Niniejsza umowa może być w każdym czasie rozwiązana na mocy porozumienia stron za 
30-dniowym wypowiedzeniem. 

 
 

§ 6 
Postanowienia ko ńcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 
3. Wszelkie spory jakie wynikną między stronami w związku z niniejszą umową, strony 

rozstrzygać będą polubownie, a przy braku zgody spory te rozstrzygał będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
 
 

§ 7 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do zamawiania przedmiotu umowy oraz jego 

odbioru jest: Kierownik Działu Administracyjno- Technicznego lub osoba zastępująca (tel. 
________________, e-mail ___________________________) 
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2. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do realizacji zamówień wynikających z niniejszej 
umowy jest: _____________________________________________________________ 
(tel. ________________, e-mail ___________________________) 

 
 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
 

 
    ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(*Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy) 
 


