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Znak sprawy: ZP / 4 / 2019 
Załącznik nr  5 do SIWZ 

 
                         UMOWA Nr  UM/…./ZP/ 4 / 2019                              (projekt umowy) 

 
zawarta  w dniu ...................w Lądku Zdroju pomiędzy „Uzdrowiskiem Lądek-Długopole” S.A., 
ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000067163, posiadającym 
NIP: 881-000-22-59, REGON 000288283 i kapitał zakładowy (wpłacony) 25 694 430,00 zł,  
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez: 
 
Joannę Walaszczyk -  Prezesa  Zarządu DYREKTORA  NACZELNEGO 
 
a firmą/przedsiębiorcą: 
…………………………………………………………………………………  z  siedzibą w  ....................kod 
pocztowy....................przy ul............................................ zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod nr…………………../prowadzącą działalność gospodarczą pod 
nazwą:…........................................................./z siedzibą w ………………………………kod 
pocztowy:………… przy ul………………………./posiadającą: PESEL:…………….. REGON: 
..............NIP: .................................................................oraz kapitał zakładowy w wysokości 
……………………..zł, zwaną dalej w umowie „WYKONAWCĄ” reprezentowaną 
przez:.............................................................................................................................  
 
Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
powyżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8, ale zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej Pzp. 
w postępowaniu, którego przedmiotem są: Sukcesywne dostawy  artykułów spożywczych 
dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. II, i dotyczy: 

a) Sukcesywnych dostaw pieczywa – wg zał. nr 1a do SIWZ, 
b) Sukcesywnych dostaw jaj – wg zał. nr 1b do SIWZ, 
c) Sukcesywnych dostaw mrożonek – wg zał. nr 1c do SIWZ, 
d) Sukcesywnych dostaw wody mineralnej – wg zał. nr 1d do SIWZ, 
e) Sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu – wg zał. nr 1e 

do SIWZ, 
f) Sukcesywnych dostaw makreli wędzonej – wg zał. nr 1f do SIWZ, 
g) Sukcesywnych dostaw oleju – wg zał. nr 1g do SIWZ, 
h) Sukcesywnych dostaw produktów przemiału ziarna i skrobi – wg zał. nr 1h do SIWZ, 
i) Sukcesywnych dostaw owoców i warzyw (stałość cen) – wg zał. nr 1i do SIWZ, 
j) Sukcesywnych dostaw mrożonek dla Wojciech Zdrój – wg zał. nr 1j do SIWZ, 
k) Sukcesywne dostaw różnych artykułów spożywczych do Zdrój Wojciech – wg zał. nr 1k 

do SIWZ. 
§ 1 

1. Zamawiający na podstawie oferty z dnia................. zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
realizacji zamówienia na sukcesywne dostawy …………………………wg zał. nr…………………… do 
SIWZ - zwanych w dalszej części umowy również towarami na warunkach określonych w 
niniejszej umowie oraz SIWZ. 
2. Zakres przedmiotowy niniejszej umowy wynika z treści ust. 1 umowy powyżej oraz ze 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), która stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 

§ 2 
Zamówienie określone w §1 będzie realizowane sukcesywnie w terminach dla 
poszczególnych części zamówienia:  
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§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować na rzecz Zamawiającego sukcesywne dostawy 
towarów wyszczególnionych w „formularzu/ach cenowym/ych” stanowiącym załącznik/i  nr 
……….do niniejszej umowy do poszczególnych obiektów wymienionych w  § 6 poniżej. 
2.  Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do odbioru towaru i sprawdzenia jego jakości  są 
pracownicy Działu Żywienia tj.: magazynierzy oraz odpowiedni Kierownicy. 
3. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany wyłącznie środkiem transportu, 
odpowiadającym wymaganiom sanitarnym, a w przypadku części 2,3 i 10 chłodnią, izotermą itp. 
spełniającym warunki określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności w związku z 
rozp. 853/2004. 
4.1. Przedmiotem zamówienia w części 1: są sukcesywne pieczywa  w ilości 
i asortymencie określonym w załączniku  nr 1a  do SIWZ.  
4.1.2.   Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia w części 1:  
a) Wykonawca będzie wykonywał dostawy dwa razy dziennie (oprócz niedziel i świąt). Pierwsza 
dostawa do godz. 6:30, a druga do godz. 12:00.  
b) Pieczywo powinno być dostarczone nie później niż 12 godzin od momentu wypieku. 
4.2. Przedmiotem zamówienia w części 2: są sukcesywne dostawy jaj w ilości                             
i asortymencie określonym w załączniku  nr 1b  do SIWZ.  
a) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy jeden raz w tygodniu  do godz. 11:00 z wyjątkiem 
sobót, niedziel i świąt w dzień ustalony przez strony  w drodze   ustnego  porozumienia. 
b) Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia będzie wolny od cech 
powszechnie uznawanych za wady jakościowe takie jak: uszkodzenia (pęknięcia i odbarwienia 
skorupki), zepsucie oraz inne. 
c) Dostawy jaj będą pakowane w kontenery z przykrywą po 30 szt. Kontenery transportowe 
oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na opakowaniu powinny znajdować się: 
• data minimalnej trwałości (towar powinien być dostarczany nie później niż przed 
upływem połowy tego terminu),  
• nazwa, adres i numer zakładu produkującego i/oraz pakującego jaja, 
• liczba jaj, 
• klasa jakościowa, 
• metoda chowu kur,  
• klasa wagowa. 
4.3. Przedmiotem zamówienia w części 3: są sukcesywne dostawy mrożonek w 
ilości i asortymencie określonym w załączniku  nr 1c  do SIWZ. 

NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

CZĘŚĆ I:  Sukcesywne dostawy pieczywa dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. 

07.06.2019r.- 06.06.2020r. 

 

CZĘŚĆ II:  Sukcesywne dostawy jaj dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. 14.06.2019r.-13.06.2020r. 
 

CZĘŚĆ III:   Sukcesywne dostawy mrożonek  dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. 

07.06.2019r.-06.06.2020r. 

 

CZĘŚĆ IV:   Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. 29.06.2019r.-28.06.2020r. 
 

CZĘŚĆ V:    Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu  dla Uzdrowiska Lądek-
Długopole S.A. 

07.06.2019r.- 06.06.2020r. 
 

CZĘŚĆ VI:    Sukcesywne dostawy makreli wędzonej  dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. 07.06.2019r.- 06.06.2020r. 
 

CZĘŚĆ VII:   Sukcesywne dostawy oleju  dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. 
07.06.2019r.- 06.06.2020r. 

 

CZĘŚĆ VIII:  Sukcesywne dostawy produktów przemiału ziarna i skrobi  dla Uzdrowiska Lądek-Długopole 
S.A. 

07.06.2019r.- 06.06.2020r. 
 

CZĘŚĆ IX:  Sukcesywne dostawy owoców i warzyw (stałość cen)  dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. 07.06.2019r.- 06.06.2020r. 
 

CZĘŚĆ X:  Sukcesywne dostawy mrożonek dla Wojciech Zdrój 07.06.2019r.-06.06.2020r. 
 

CZĘŚĆ XI:  Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych do Zdrój Wojciech 07.06.201r. -06.06.2020r. 
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a) Wykonawca będzie wykonywał dostawy dwa razy w tygodniu (oprócz niedziel i świąt) - w 
godz. od 7.00 do 10.00, w dni ustalone przez Strony w drodze ustnego porozumienia.  
4.4. Przedmiotem zamówienia w części 4: są sukcesywne dostawy wody mineralnej 
w ilości i asortymencie określonym w załączniku  nr 1d  do SIWZ.  
a) Wykonawca będzie dokonywał dostawy  raz  w miesiącu w terminie 4 dni od daty złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego do godz. 11:00 (z wyjątkiem  sobót, niedziel i świąt).  
4.5. Przedmiotem zamówienia w części 5: są sukcesywne dostawy artykułów  
spożywczych dla potrzeb Sekretariatu w ilości i asortymencie określonym w 
załączniku  nr 1e  do SIWZ. Wykonawca będzie dokonywał dostawy dwa razy w miesiącu 
w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego do godz. 14.00 (z 
wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Miejsce dostaw: wyłącznie: budynek Zarządu Spółki ul. 
Wolności 4, 57 – 540 Lądek Zdrój. 
4.6. Przedmiotem zamówienia w części 6: są sukcesywne dostawy makreli wędzonej  
w ilości i asortymencie określonym w załączniku  nr 1f  do SIWZ.  
a) Wykonawca będzie wykonywał dostawy  raz w tygodniu w dzień ustalony przez Strony w 
drodze ustnego porozumienia, w godz. od 7:00 do 10:00 (z wyjątkiem świąt).  
4.7. Przedmiotem zamówienia w części 7: są sukcesywne dostawy oleju wg 
notowań giełdowych  w ilości i asortymencie określonym w załączniku  nr 1g  do 
SIWZ.  
a) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy jeden raz w tygodniu w dzień ustalony przez 
Strony  w drodze  ustnego  porozumienia do godz. 11:00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). 
4.8. Przedmiotem zamówienia w części 8: są sukcesywne dostawy produktów 
przemiału ziarna i skrobi w ilości i asortymencie określonym w załączniku  nr 1h  do 
SIWZ.  
a) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy jeden raz w tygodniu w dzień ustalony przez 
Strony  w drodze  ustnego  porozumienia do godz. 11:00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). 
4.9. Przedmiotem zamówienia w części 9: są sukcesywne dostawy warzyw i 
owoców w ilości i asortymencie określonym w załączniku  nr 1i  do SIWZ. 
a) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy jeden raz w tygodniu w dzień ustalony przez 
Strony  w drodze  ustnego  porozumienia do godz. 11:00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). 
4.10. Przedmiotem zamówienia w części 10: są sukcesywne dostawy mrożonek dla 
potrzeb Zdrój Wojciech w ilości i asortymencie określonym w załączniku  nr 1j  do 
SIWZ. 
a) Wykonawca będzie wykonywał dostawy jeden raz w tygodniu (oprócz niedziel i świąt) - w 
godz. od 7.00 do 10.00, w dni ustalone przez Strony w drodze ustnego porozumienia.  
4.11. Przedmiotem zamówienia w części 11: są sukcesywne dostawy różnych 
artykułów spożywczych do Restauracji Wojciech w ilości i asortymencie określonym 
w załączniku  nr 1k  do SIWZ. 
a) Wykonawca będzie wykonywał dostawy jeden raz w tygodniu (oprócz niedziel i świąt) - w 
godz. od 7.00 do 10.00, w dni ustalone przez Strony w drodze ustnego porozumienia.  
5.  Wymagania dotyczące dostaw zamówienia: 
a) Wykonawca zobowiązuje się do dostaw towarów  na podstawie szczegółowych zamówień z 
poszczególnych obiektów, złożonych pisemnie, telefonicznie (faksem) lub e - mailem przez 
osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą bezpośrednio do 
wskazanych obiektów Zamawiającego, o których mowa w poniżej. Ewentualne zmiany 
dotyczące zamówienia towarów wyszczególnionych w formularzu/ach  cenowym/ych nr …… do 
SIWZ mogą odbywać się w formie telefonicznej.  
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i o 
należytej jakości. Towar dostarczony przez Wykonawcę musi być: I gatunku, odpowiadający 
wymaganym cechom dostarczanego produktu co do koloru, zapachu i konsystencji, pozbawiony 
wad, posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty 
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wymagane przepisami i normami. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot 
zamówienia będzie wolny od cech powszechnie uznawanych za wady jakościowe takie jak: 
gorzki, kwaśny, zbyt słony smak, stęchły, wydzielający nieprzyjemną woń, zanieczyszczony 
mechanicznie, z objawami pleśni, psucia, zawilgocenia i ususzki oraz wcześniejszego 
rozmrożenia (część 3 i 10 mrożonki). Nadto produkty powinny mieć oznaczony termin 

przydatności do spożycia i powinny być dostarczone nie później jak przed upływem 

połowy tego terminu.  
2. Opakowanie i oznakowanie dostawy:   
Wykonawca zobowiązuję się do dostaw towarów opatrzonych w odpowiednie oznakowanie 
zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania i datę przydatności do spożycia. 
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów pakowanych w opakowania jednostkowe 
wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedmiot zamówienia 
dostarczany będzie w opakowaniach zbiorczych np. - koszach plastikowych, pudłach 
tekturowych, workach foliowych - odpowiednio oznakowanych zgodnie z przepisami, ułożony 
wg asortymentu w sposób gwarantujący zachowanie najwyższej jakości produktu. Towar należy 
przywozić świeży, nie zmrożony (nie dotyczy mrożonek część 3 i 10).  

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć zamówiony towar Zamawiającemu. 

Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać.  
2. Ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru do chwili odbioru przez Zamawiającego  ponosi 

Wykonawca. 
§ 6 

1.   Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w miejscu składowania 
towaru wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2.  Towary dostarczane  będą do  Punktów Żywienia  w Lądku Zdroju: 
- Szpitala Uzdrowiskowego „Jubilat”, ul. Wolności 4a  
- Szpitala Uzdrowiskowego „Jan”, ul. Paderewskiego 7 
- Zdrój Wojciech, Plac Mariański 13 
w  Długopolu Zdroju: 
- Szpitala Uzdrowiskowego „Mieszko”, ul. Zdrojowa 8 
- Szpitala Uzdrowiskowego „Dąbrówka”, ul. Wolna 4 

3.  Przy każdej dostawie Zamawiający potwierdzi pisemnie ilość dostarczonego mu towaru, na 
podstawie dowodu dostawy (WZ) lub innego dokumentu, którego forma zostanie uzgodniona 
pomiędzy Stronami. Na zbadanie towaru pod względem jakościowym Zamawiającemu 
przysługują 4 dni. 
4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru wadliwego lub niepełnowartościowego 
zamawiający odmówi odbioru tego towaru, zaś Wykonawca wymieni towar wadliwy lub 
niepełnowartościowy na towar nie wadliwy / pełnowartościowy i dostarczy - na koszt i ryzyko 
Wykonawcy - w terminie określonym przez przedstawiciela Zamawiającego dokonującego 
odbioru towaru. Jakość towaru ocenia Zamawiający dokonujący odbioru. 
5. Jeżeli uszkodzenie towaru (np. rozerwanie opakowania) nastąpiło w czasie trwania transportu 
odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi Wykonawca. W przypadku uszkodzenia towaru 
podczas transportu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany - na koszt własny i na własne 
ryzyko - uszkodzonego towaru na towar pełnowartościowy w terminie określonym przez 
przedstawiciela Zamawiającego dokonującego odbioru towaru. Fakt uszkodzenia towaru 
podczas transportu stwierdza Zamawiający dokonujący odbioru towaru. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia brakującej ilości towarów (w przypadku 
dostarczenia towarów w ilości mniejszej niż określona w zamówieniu) i do pokrycia kosztów 
z tym związanych, w tym kosztów transportu – w terminie określonym przez Zamawiającego.  
7. Wykonawca podlega w czasie trwania umowy ocenie zgodnie z normą  ISO 9001:2015. 
8. Zamawiający ustanawia do odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy 
upoważnionych pracowników Działu Żywienia: 
Lądek Zdrój – Magazynierzy: 
a)   Szp. Uzdr . ”Jan”,   tel. 074/8 146-385 ,  e-mail:  jan.magazynier@uzdrowisko-ladek.pl,             
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b) Szp. Uzdr. ”Jubilat” , tel. 074/8 146-227,  wew. 205, e-mail:  jubilat.magazynier@uzdrowisko-
ladek.pl 
c) Zdrój Wojciech, Tel. 530172304, e-mail: kamila.sinica@uzdrowisko-ladek.pl.  
 
Długopole Zdrój -  Magazynier: 
a)  Halina Chmura   „Mieszko”,  tel. 074/8 139-066, e-mail: mieszko.zywienie01@uzdrowisko-
ladek.pl 
 
Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do realizacji przedmiotu zamówienia jest 
      Pan/Pani …………………………………….. tel. /fax. ……………………………. 

 
§ 7 

1.   Zamawiający wymaga stałości cen w okresie obowiązywania umowy.  
2. W przypadku udokumentowania zmiany cen przewyższających 30% w stosunku do cen 
obowiązujących w dniu podpisania umowy, Strony zastrzegają sobie  prawo zmiany cen, które 
zostaną  zatwierdzone aneksem do umowy. 

 
§ 8 

1. Za wykonane dostawy Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z przyjętą ofertą, 
które  będzie wyliczone iloczynem wykonanych dostaw (szt., kg, op. itp.) i określonych stawek 
jednostkowych zawartych w formularzu/ach  cenowym/ych nr……. zgodnie z pisemnym lub 
telefonicznym zamówieniem. 
2. Wykaz zleconych i zrealizowanych dostaw stanowić będzie załącznik do faktury. 
3. Zamawiający informuje, że ilości i asortyment podane w formularzach cenowych są jedynie 
szacunkowymi  i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w czasie trwania umowy 
w zależności od  rodzaju stosowanych  diet i ilości przyjmowanych kuracjuszy. Tym samym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia podanego 
w formularzu cenowym, jak również do dokonywania przesunięć ilościowych między 
poszczególnymi pozycjami asortymentu z zastrzeżeniem, że łączna wartość  dostaw  nie może 
przekroczyć całkowitej wartości oferty  Wykonawcy. 

§ 9 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo reklamowania jakości towaru niezwłocznie po 
stwierdzeniu wady nie później jednak niż w terminie 4 dni  od dnia dostawy. 
2. Własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca zobowiązuje się – w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego wymienić reklamowany towar na nowy, wolny od wad. 
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w załatwianiu reklamacji, zastosowanie mają 
postanowienia § 11 ust. 4. 

§ 10 
Na zasadzie ryzyka, Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie 
szkody Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w związku z realizacją dostaw.  

 
§ 11 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 
umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia wg 
złożonej oferty, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł  za każdą rozpoczętą 
godzinę zwłoki niezrealizowanej w terminie dostawy, 
3. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości dostawy 
w przypadku dostarczenia towaru wadliwego bądź niepełnowartościowego, 
4. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości dostawy za 
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, 
5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnej Wykonawcy kwoty do zapłaty, na co 
Wykonawca wyraża zgodę, 
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6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia wg 
złożonej oferty w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  z powodu okoliczności, za 
które odpowiada  Zamawiający, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności określonej w art.145 Pzp, 
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości dostawy 
nieodebranej z przyczyn nieuzasadnionych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
8. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
9.   Pojęcia „wartość zamówienia” i „wartość dostawy” dotyczą cen brutto towarów. 

 
§ 12 

1. Odstąpienie od umowy przysługuje w następujących sytuacjach: 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
− Wykonawca dostarczy towar  złej jakości , w szczególności po terminie ważności do spożycia 

i/lub nie nadający się do spożycia, z wadami określonymi w § 4  powyżej, 
− zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub podjęta uchwała o rozwiązaniu firmy 

Wykonawcy, 
− zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym realizację 

umowy, 
--     realizacja dostaw  co najmniej dwa razy nastąpi z naruszeniem określonego czasu dostawy,  
        przewidzianego w § 3  ust. 4.1- 4.11.powyżej, 
− Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje jej pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
− w przypadku naruszenia przez Wykonawcę,  któregokolwiek z postanowień umowy, 
− realizacja umowy nie leży w interesie Zamawiającego przy czym w tym wypadku wyłącza się 

możliwość naliczania kar umownych przez Wykonawcę. 
Wykonawcy  przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
− Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur bez uzasadnionych przyczyn 

w terminie  6 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie, 
− Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru zamówionych towarów bez 

uzasadnionych przyczyn, 
− Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, przy czym 
w tym wypadku wyłącza się możliwość naliczania kar umownych przez Wykonawcę  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie i może nastąpić w terminie 14 dni od 
dnia kiedy  strona otrzymała informację o podstawie będącej przyczyną odstąpienia od 
umowy. 

§ 13 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony towar nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT za wykonane i odebrane dostawy (na której zostanie umieszczony 
nr niniejszej umowy). 

2. Należność Wykonawcy wynikająca z faktury zostanie przelana na wskazane na fakturze 
konto Wykonawcy, w terminie do …………..dni (wg oferty Wykonawcy) od daty 
dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT(+ druk WZ), wystawionej na koniec każdego 
miesiąca odrębnie dla poszczególnych punktów odbioru. 

3. Dostarczanie dokumentów rozliczeniowych (faktur) odbywa się na bieżąco, najpóźniej 
jednak do 2 dni roboczych po zakończeniu miesiąca. 

4.  W przypadku niezamówienia towarów przez Zamawiającego na poziomie określonym w zał. 
nr………. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.  

§ 14 
1. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie Pzp i Kodeks 
Cywilny. 
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§ 15 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają sporządzenia aneksu do 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.  Zmiany są dopuszczalne: 
2.1.  Zmiana terminu realizacji umowy: 
− wynikać będzie  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było 

przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku, którego zawarto umowę; 
− zmiana terminu realizacji umowy z powodu niewykorzystania w pełnym zakresie zamówień 

umożliwiające przedłużenie czasu trwania umowy o następne okresy, 
2.2.  Zmiana wynagrodzenia: 
− zmiany cen  przewyższających 30% w stosunku do cen obowiązujących w dniu podpisania 

umowy. 
− zmieniona zostanie stawka podatku VAT na produkty będące przedmiotem umowy przy 

czym  zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. 
3. Obniżenie cen towarów wyszczególnionych w formularzach cenowych nie wymaga zmiany   

umowy w formie aneksu. 
4. Charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej: 
4.1. Propozycję zmiany, o której mowa w § 14 ust. 2.1. przedstawia Zamawiający Wykonawcy 
na piśmie. Jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na propozycje zmian, to mogą być one 
wprowadzone odpowiednim aneksem. 
4.2. Propozycje zmian, o których mowa w § 14 ust. 2.2. mogą być przedstawione przez 
Wykonawcę na piśmie. W przypadku udokumentowanej zmiany cen towarów o minimum 30% 
w stosunku do cen obowiązujących w dniu podpisania umowy Strony zastrzegają sobie prawo 
negocjowania cen, przy czym wzrost cen nie może przekroczyć procentowej różnicy zmiany cen. 
Przedstawione na piśmie propozycje muszą być poparte odpowiednimi dokumentami 
dowodowymi, potwierdzającymi konieczność wprowadzenia postulowanych zmian. 

§ 16 
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA:  
                                               
 


