
Załącznik nr 3  
Wzór umowy 

 
Umowa nr …………………. 

 
zawarta w dniu ……………………. r. w Knurowie pomiędzy: 
Szpital w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez: 
Prezes Zarządu   lek. med. Michał Ekkert 
z jednej strony, a  
 
……………………………………………………………………………..………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………..………………….. 
z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej: 

 
 

§ 1 
 1 . Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wraz z transportem 

i rozładunkiem do magazynu Zamawiającego 
środków czystości – część ……. 

wartość brutto części wynosi …………….. 
 2 . Rodzaj towaru, jego ilość oraz cenę określa Formularz cenowy stanowiący integralną 

część niniejszej umowy.  
 3 . Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Formularzu cenowym są ilościami 

szacunkowymi. Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia wg 
rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania               
w pełni ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu 
roszczeń. 

 4 . Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany 
wielkości zapotrzebowania na poszczególne pozycje asortymentowe tj. do 
wykorzystania niektórych pozycji asortymentowych w ilościach mniejszych lub do 
zwiększenia ilości niektórych pozycji, jednocześnie nie przekraczając całkowitej 
wartości umowy bez konsekwencji prawnych i finansowych ze strony Wykonawcy. 

 5 . Szczegółowy rodzaj towaru i ilość oraz jego asortyment będą zawierały comiesięczne 
zamówienia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu karty charakterystyki 
produktu w przypadku każdej zmiany jej treści – dla wszystkich części. 

 
§ 2 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów wraz  
z rozładunkiem do magazynów Zamawiającego (Zamawiający pod pojęciem 
rozładunek ma na myśli rozładowanie każdej partii towaru przez pracowników 
Wykonawcy a w przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług firm przewozowych 
przez pracownika tej firmy z samochodu                  i dostarczenie towaru w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego tj. do pomieszczeń magazynu), w ilościach zgodnych 
z zamówieniem Szpitala w Knurowie. 

2. Zamówienia będą sporządzane i przesyłane do Wykonawcy sukcesywnie w miarę 
potrzeb. 

3. Wykonawca będzie realizował zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
przyjęcia zgłoszenia.  
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4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru Wykonawca powiadamia 

Zamawiającego w jakim terminie brakujący towar zostanie dostarczony. Jeżeli termin 
dostawy wskazany przez Wykonawcę nie będzie odpowiadał Zamawiającemu, 
Zamawiający dokona zakupu brakującego towaru u innego Wykonawcy, a powstałą 
różnicę między ceną z oferty a ceną zakupu pokryje Wykonawca.  
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem bądź za 

pośrednictwem firmy przewozowej na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 
2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie mógł dostarczyć towaru własnym transportem, 

powiadomi o tym bezzwłocznie Zamawiającego, umożliwiając mu odbiór towaru we 
własnym zakresie, a koszty transportu pokryje Wykonawca. 

 
§ 4 

 1 . Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar przelewem na numer konta  
Wykonawcy widniejący na fakturze w  terminie 60 dni licząc od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego.  

 2 . Za niedotrzymanie terminu płatności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć 
odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie za wykonanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z umową liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być 
dokonana. 

 3 . Wykonawca będzie wystawiał fakturę po każdorazowej dostawie towaru. 
 4 . W sytuacji zgłoszenia reklamacji zapłata za fakturę ulega wstrzymaniu do momentu 

rozpatrzenia reklamacji. 
 5 . Łączna wartość brutto umowy wynosi ……………….. zł/ brutto (……………netto). 
 6 . Fakturowanie będzie się odbywać na jednej fakturze, zgodnie z jedną umową zawartą 

na wszystkie części wygrane przez Wykonawcę.  
 7 . Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 
towarów i usług na przedmiot świadczenia. Zmianie ulegnie wówczas wartość brutto, 
przy jednoczesnym pozostawieniu niezmiennej wartości netto. 

 8 . Obniżenie ceny jednostkowej przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie 
wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu do umowy. 

 9 . Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie ma prawa przenosić na inne osoby 
jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających z 
niniejszej umowy. 

 10 . Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może udzielać pełnomocnictwa do 
windykacji należności od Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy 
podmiotom zajmującym się windykacją należności. Powyższy zapis nie wyłącza 
możliwości upoważnienia przez Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, 
radcy prawnego) do reprezentacji i podejmowania działań w jego imieniu. 

 
§ 5 

1. Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do składania zamówień, odbioru 
ilościowego   i jakościowego jest Starszy Magazynier i Specjalista ds. Zaopatrzenia. 

2. Odbioru ilościowego towaru dostarczonego w opakowaniach zbiorczych Zamawiający 
dokona w dniu otrzymania dostawy. 

3. Zamawiający dokona odbioru jakościowego towaru w terminie 3 dni od otrzymania 
dostawy. Nie dotyczy wad ukrytych (np. producenta). W razie stwierdzenia wad lub 
braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się wysłać 
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Wykonawcy bezzwłocznie zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady lub 
braki. 

4. Reklamacje ilościowe i jakościowe złożone przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 7 dni od daty złożenia reklamacji. Jeżeli wada jest 
winą producenta Wykonawca zobowiązuje się wymienić reklamowany towar na wolny 
od wad. 

5. Koszty załatwienia reklamacji ilościowych i jakościowych ponosi Wykonawca. 
 

§ 6 
 1 . Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę producenta przedmiotu umowy pod 

warunkiem zachowania umówionej ceny, parametrów technicznych i jakości oraz jeżeli 
Zamawiający będzie wymagał również dostarczenia próbek. 

 2 . Zamawiający może dopuścić zaoferowanie innych wielkości opakowań od 
oferowanych w Formularzu cenowym. Zamiana taka może nastąpić wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego, a Wykonawca zobligowany jest do przeliczenia ceny, przy czym nie 
może być wyższa od oferowanej w Formularzu cenowym. 

 
§ 7 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
 1 . W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 
5 niniejszej umowy. 

 2 . W przypadku przekroczenia terminu określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy 
w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia 
liczony od momentu „upływu” (końca) terminu określonego w § 2 ust. 2 niniejszej 
umowy. 

 3 . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20000 zł w przypadku 
udzielenia pełnomocnictwa do windykacji należności od Zamawiającego podmiotowi 
określonemu w § 4 ust. 9 niniejszej umowy. 

 4 . Wysokość naliczonych kar, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu 
zostanie potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na 
zasadzie wzajemnej kompensaty. 

 5 . Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 
przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa całości szkody. Stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

Zawarcie niniejszej umowy ze względu na wartość nie podlega pod ustawę Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019r.  poz. 1843 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8. 
 

§ 9 
 1 . Umowa zostaje zawarta na okres od 24.09.2020 r. do 23.09.2021r. 
 2 . Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie 

za zgodą obu stron. 
 3 . Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 
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§ 10 

 
 1 . 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. 

 2 . W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

 3 . Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sądy powszechne 
właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
 
 
 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


