
Załącznik nr 5

UMOWA  Nr ……/ZP/13
( projekt )

Dnia …………….. 2013 roku w Śremie pomiędzy:

Szpital  w Śremie Sp. z  o.o.  z siedzibą w Śremie,  ul.  Chełmońskiego 1,  63-100 Śrem działający  na 
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000390057, zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Michał Sobolewski 

a
………………………………………………..…………………  z  siedzibą  w  ………………….,  ….…  -  ……….,  ………..
……………….  ul.  ………………………………..  działającą  na  podstawie  wpisu  do  Krajowego  Rejestru 
Sądowego pod nr , zwaną  dalej Wykonawcą,  reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………..

została  zawarta  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  z  zachowaniem przepisów ustawy  z  dnia  29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), umowa 
następującej treści: 

§ 1
1.Przedmiotem niniejszej  umowy są bieżące  dostawy materiałów do sterylizacji  zgodnie z  Pakietem 
nr ...... z dnia …….. 2013 roku, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że towar:
- posiada świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej
- odpowiada wszystkim cechom określonym w umowie.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać w żądanych przez Zamawiającego ilościach 
(do Magazynu Szpitala) na swój koszt i  ryzyko najpóźniej  w terminie 7 dni  od dnia złożenia przez  
Zamawiającego zapotrzebowania, po cenach określonych w Pakiecie nr …...
2. O wadach towaru możliwych do stwierdzenia przy odbiorze,  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
telefonicznie  potwierdzając  to  pismem, nie  później  jednak niż  w ciągu 2 dni  od dnia  zrealizowania 
dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się składane reklamacje przez Zamawiającego załatwiać w ciągu 48 godzin 
od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
4. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3
1. Cena dostarczanego towaru została ściśle określona w Pakiecie Nr ................. Wykonawcy. 
2. Wykonawca oświadcza, że w cenach jednostkowych zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą 
towaru bezpośrednio do magazynu, mieszczącego się w Szpitalu w Śremie.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy dotyczące ceny tylko i wyłącznie na podstawie 
zmiany wysokości stawki podatku VAT .

§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wystawione przez siebie faktury na adres Zamawiającego 
(63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1)
2. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za dostawy towaru przelewem w terminie do 
90 dni od przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
3. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego. 
4.  Wykonawca  bez  zgody  Zamawiającego  nie  może  przenieść  na  osoby  trzecie  wierzytelności 
wynikającej z tej umowy.
5. Do kontaktu z Zamawiającym w sprawach wykonania umowy wykonawca upoważnia:
     ........................ tel. .....................

6. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania umowy Zamawiający upoważnia: 
      ….....................     tel.  ….................. 



§ 5
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1.1.  za  opóźnienie  w  wykonaniu  zamówionej  partii  towaru  w  wysokości  0,1%  wartości 
niezrealizowanej części  umowy, za każdy rozpoczęty dzień,

1.2. w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy,

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującej mu należności kwoty wymagalnych kar 
umownych.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% całego przedmiotu zamówienia. Kary 
umowne z różnego tytułu podlegają skumulowaniu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych.

§ 6.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W takim 
przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania 
dotychczasowej części umowy.
2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym
w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonywania  umowy  przez  Wykonawcę.  W  takim 
przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania 
dotychczasowej części umowy.
3.  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 
wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości  o tych  okolicznościach. W takim 
przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania 
dotychczasowej części umowy. 

§ 7
1. Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej  
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie przypadku zmiany stawki podatku VAT.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego w formie 
sporządzonego i podpisanego aneksu.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz 
Kodeksu cywilnego.

§ 9
1.Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. 
2. Spory sądowe będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 10
Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy tj.:

od …............ 2013r. do …................ 2014r.

§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
                  
                                             
              

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

        Wykonawca                                                                   Zamawiający


