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Projekt Umowy     nr  ………………….. 
zawarta ____________ pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza 
Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod   
nr 0000001712, Regon 531420768, NIP 754-25-57-814, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 
 
Dyrektor    - Marek Staszewski 
 
a firmą …………………….. wpisaną do KRS Rejestru przedsiębiorców pod nr ……………………… 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………………., NIP: ………………………, REGON: 
…………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego bez zastosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych na postawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych  w oparciu   
o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o następującej treści 
 

§ 1 
     Przedmiot umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu wraz z dowozem i rozładunkiem materiałów 
biurowych (dalej jako „dostawa”), które są niezbędne do obsługi administracyjnej dla bieżących potrzeb 
Zamawiającego.   
2. Szczegółowy zakres oraz obowiązki Wykonawcy dotyczące  realizacji przedmiotu niniejszej umowy określają 
załączniki nr …. oraz oferta Wykonawcy z dnia..................... 
3. W sytuacji zaprzestania produkcji asortymentu lub jego części, stronom przysługuje prawo ograniczenia 
asortymentu o tą część, pod warunkiem udowodnienia takiego faktu dokumentem pochodzącym od producenta. 
4.Wykonawca oświadcza ,iż posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny i osobowy 
do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  
5.Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody 
Zamawiającego. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania.  
6. Wykonawca oświadcza, że asortyment stanowiący przedmiot dostawy  stanowi jego własność, jest wolny od 
wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem 
żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia. 
7. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z jej podstawowymi parametrami  i właściwościami.  
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostaw niektórych ilości przedmiotu umowy w przypadku 
braku zastosowania w trakcie trwania umowy. 
 
          § 2  
                  Warunki realizacji umowy  
1. Poszczególne dostawy będą realizowane przez Wykonawcę nie później niż w terminie 2 dni od złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego (faksem, e–mailem za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania faksu, e–maila) 
sukcesywnie według  bieżących  potrzeb Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach kwoty całkowitej 
umowy.  
3. Wykonawca dostarczy i wyładuje materiały biurowe na własny koszt i odpowiedzialność w wyznaczonym przez 
Zamawiającego miejscu tj.  do magazynu Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu. 
4. Zamówienia należy realizować zgodnie z dokumentem zamówienia, w którym Zamawiający określi m. in. 
rodzaj, ilość towaru itp. 
5. Bieżące zamówienie winno być zrealizowane za jednorazową dostawą. 
6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy realizacja ust. 5 jest niemożliwa to informacja ta musi zostać 
przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu dostawy 
pozostałej części zamówienia. 
7. Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za 
pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt – wraz         
z wniesieniem. 
8. W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest   
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do zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu w ramach podpisanej umowy  
 z firmą kurierską.  
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie ustalonym w ust. 1 Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej 
w terminie (zakup zastępczy) W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu 
umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu. 
10. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu 
poniesioną szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką 
Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą 
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony 
przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający 
zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. Zakup 
zastępczy nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 za okres liczony od dnia dostawy 
wymaganej zgodnie z ust. 1 do dnia zakupu zastępczego.   
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych  przez  
producenta  (ceny niższe niż  zawarte  w  umowie). 
12. W przypadku wycofania bądź braku przedmiotu zamówienia na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do  
zapewnienia odpowiednika  w  celu  utrzymania  ciągłości dostaw, w  cenie  zagwarantowanej  w  umowie.  

 

§ 3 
Termin obowiązywania umowy 

1. Umowę zawiera się na okres  12 miesięcy od daty jej zawarcia. 
2. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy zostanie wyczerpana przed upływem terminu na jaki umowa 
została zawarta, Wykonawca nie będzie miał roszczenia względem Zamawiającego o wykonanie umowy 
przekraczającej jej wartość. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron 

1.Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie w kwocie brutto 
(wraz z VAT):………………. (słownie: ………………………….,netto:……………………………….. 
2. Całkowita wartość umowy określona w ust. 1 wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia, w tym: koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu, koszty reklamacji, narzuty, 
ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze oraz podatek VAT. 
3. Wykonawca gwarantuje, iż przez cały okres obowiązywania umowy ceny pozostaną niezmienne. 
4. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w  ust. 1 
z tytułu realizowanych dostaw będzie następowało na podstawie faktur częściowych, którymi objęte będą  
poszczególne dostaw.  
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 60 dni od daty jej 
doręczenia, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
6. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT. 
7. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: …………………………………….. 
8. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 
Reklamacje, gwarancja i rękojmia 

1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi 
telefonicznie lub faksem Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich 
stwierdzenia.   
2. Zamawiający w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową lub z zamówieniem ma prawo złożyć do 
Wykonawcy reklamację nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się niezgodności, a Wykonawca jest 
zobowiązany do jej rozpatrzenia w terminie do 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. 
3. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku dostawy towaru wadliwego, dostawy towaru niezgodnego z umową 
lub zamówieniem oraz dostawy towaru w niewłaściwych lub uszkodzonych opakowaniach, do wymiany tego 
towaru na zgodny z zamówieniem i umową, wolnym od wad na koszt własny w terminie  3 dni od daty 
zawiadomienia. 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy, 
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nie krótszej aniżeli  gwarancja producenta. 
5. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. 
6. Wykonawca odpowiada za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy w tym również szkody powstałe w wyniku wad dostarczonego produktu. 

 
§ 6 

Kary umowne 
                     1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 3 % wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie,   
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru 
niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za opóźnienie w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym 
lub zniszczonym opakowaniu  w wysokości 3 % wartości brutto partii towaru wadliwego, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia,  
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w umowie obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi  
 i gwarancji w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
2. Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego  
 w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 
3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone 
przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
5. Kary za opóźnienie mogą być dochodzone również w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy. 

 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację, 
b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,   
a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu 
odpowiedni termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, 
c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się 
nieprawdziwe. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,  
 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.  
4. W przypadkach odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
faktycznego wykonania części umowy. 
5. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia pod 
rygorem nieważności. 

§ 8  
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub 
upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja  
 o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie. 
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3.  Zmiany Umowy, o których mowa w ust.  1 mogą nastąpić: 
a) w przypadku gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, 

numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy; 
b) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 
technologicznych i technicznych, niż te w chwili podpisania umowy nie prowadzące do  zmiany przedmiotu 
zamówienia 
4. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym czasowych dostaw asortymentu zamiennego o parametrach nie 
gorszych niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia w przypadku niemożności realizowania dostaw zgodnie 
z umową stanowi zmianę umowy wymagającą zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo 
zgoda Zamawiającego.    

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
obowiązujących przepisów szczególnych.  

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd 
powszechny. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz 
dla Wykonawcy. 

 
 

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki : 

 Oferta Wykonawcy. 
 

 

 
 


