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Tom II SWZ -  Projekt umowy  

Umowa Nr  TP 4/2021/___ 
 

zawarta w dniu ___.___.2021 r. w Kamiennej Górze,  pomiędzy: 
 

Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, NIP: 614-15-36-763, REGON: 231180960, KRS: 0000169608, 
wysokość kapitału zakładowego: 5 106 000,00 zł, 
zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:  
1. Prezesa Zarządu - Barbarę Kosak, 
przy kontrasygnacie: 
2. Głównego Księgowego – Iwony Jurenko, 
a 
............................................................................................................................................................... 
REGON: ....................................., NIP: ....................................., KRS: ....................................., 
zwanym/-ą dalej "Wykonawcą", reprezentowanym/-ą przez:  

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

zwanymi dalej w treści umowy „Stronami”. 
 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 
 
 

I. Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystości / akcesoriów do utrzymania czystości / ………….  
(zwanych również dalej produktami), których szczegółowy asortyment, a także szacunkowe ilości oraz 
wartość określa/-ją Załącznik/-i nr ......... do niniejszej umowy.   [odpowiednio do rozstrzygnięcia] 

2. Zamawiający zobowiązuje się do kupna, a Wykonawca do sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy 
określonego w ust.1 do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.  

3. Określone w Załączniku/-ach, o którym/-ch mowa w ust.1, ilości środków czystości / akcesoriów do 
utrzymania czystości / ………….  są ilościami szacunkowymi. Ostateczna ilość zamawiana na podstawie 
umowy w okresie jej obowiązywania  może ulec zmianie, przy czym nie będzie mniejsza niż 80% ilości 
określonej/-ych w Załączniku/-ach. 

§ 2 

1. Dostawy realizowane będą przez Wykonawcę sukcesywnie, na podstawie zamówień składanych przez 
Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W zamówieniu Zamawiający każdorazowo określi 
ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.  

2. Częstotliwość składanych zamówień uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. 
3. Oczekiwany czas na realizację dostawy wynosi 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, 

z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.  
 

§ 3 

1. Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać obowiązujące prawnie wymogi 
dopuszczenia do obrotu oraz wymogi obowiązujących w tym zakresie norm.   

2. Termin ważności dostarczonych środków wynosił będzie minimum 12 miesięcy, licząc od daty ich dostawy 
do Zamawiającego.     

3. W przypadku wykrycia wad zamówionych produktów i/lub niezgodności asortymentowej i ilościowej ze 
złożonym zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i prześle mu 
protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, 
Wykonawca zobowiązany jest wymienić w terminie dwóch (2) dni  kalendarzowych (z wyłączeniem sobót i 
dni ustawowo wolnych od pracy) i na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad i/lub dostarczyć 
(uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zamówieniem. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia reklamacji. 
5. W przypadku wystąpienia trzech udokumentowanych reklamacji, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 4 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w ustalonych terminach, Zamawiający ma 
prawo dokonać zakupu u innego dostawcy w asortymencie i ilościach odpowiadających niezrealizowanej 
dostawie, co będzie skutkować zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu. 
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2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.1, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 
Zamawiającemu kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną wynikającą z umowy, po 
uprzednim przesłaniu do Wykonawcy kopii faktury zakupu danych produktów. 

 

II. Terminy realizacji 
§ 5 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od daty podpisania umowy do ___.___.2022 roku. [12 
miesięcy] 

2. Strony ustalają, że dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 800 do godziny 1430. Miejscem dostawy jest siedziba 
Zamawiającego. 

 

III. Wynagrodzenie 
§ 6 

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
nieprzekraczające ogółem kwoty .................. zł brutto (słownie zł: .................................................................), 
w tym: wartość netto - ……………… zł, podatek VAT  - …… zł, zgodnie z  Załącznikiem/-ami nr …………. do 
umowy.      [odpowiednio do rozstrzygnięcia] 

 
§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu dostaw produktów objętych niniejszą umową będzie każdorazowo 
ustalane wg cen jednostkowych określonych w Załączniku/-ach nr ……... (odpowiednio do rozstrzygnięcia) 

2. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
3. Ostateczna wartość wynagrodzenia obliczona zostanie przez zsumowanie wartości poszczególnych dostaw. 

Wartość każdej dostawy ustalona zostanie przez przemnożenie ilości zamówionych środków /  akcesoriów / 
………………….. przez ich wartości jednostkowe netto. Do wartości netto każdej zamówionej dostawy (partii) 
Wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT. 

 

§ 8 

1. Zapłata za zrealizowaną dostawę produktów następować będzie przelewem na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6, będzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 
………………………………………………………………………………… . 

3. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez aneks do 
umowy podpisany przez Strony umowy. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Z tytułu opóźnienia zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
 
IV. Obowiązki stron 

§ 9 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. Składanie zamówień w terminie i formie określonych w § 2 niniejszej umowy 
1.2. Dokonywanie odbiorów dostaw i niezwłoczne zgłaszanie Wykonawcy reklamacji w zakresie wad jakości 

otrzymanych produktów oraz wszelkich niezgodności ilościowych i asortymentowych. 
1.3. Terminowe regulowanie należności Wykonawcy. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
2.1. Dostarczanie przedmiotu umowy terminowo, zgodnie z zamówieniem skierowanym przez 

Zamawiającego. 
2.2. Wniesienie do miejsca (pomieszczenia) wskazanego przez Zamawiającego. 
2.3. Dostarczanie produktów spełniających wymogi określone w § 3 umowy. 
2.4. Niezwłoczne reagowanie na reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego. 
2.5. Pełna odpowiedzialność za należyty transport i zabezpieczenie przedmiotu umowy. 

 
V. Podwykonawcy 

§ 10 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców określił szczegółowy zakres czynności, 

który powierzy podwykonawcom. 
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.  
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
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VI. Kary umowne 
§ 11 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne 
w następujących wypadkach i wysokościach: 
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca lub za odstąpienie Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy,  

b) za zwłokę w realizacji dostawy środków / akcesoriów / ……….. z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 1% wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.3, 

c) za zwłokę w wymianie towaru będącej skutkiem uzasadnionej reklamacji – w wysokości 1% wartości 
(brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 
ust.3. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 12 ust. 1 - w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy.  

2.  Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie  
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki  
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

3.  W przypadku, gdy kara umowna przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

4.  Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5.  Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej umowy wynosi 30% 
wynagrodzenia. 
 

VII. Odstąpienie od umowy 
§ 12 

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. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i 4  w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn; 
b) Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami; 
c) zajdą okoliczności określone w § 11 ust.3 umowy. 

4.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający jeżeli:  
a)  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru przedmiotu zamówienia,  
b)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonanej części umowy. 
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

VIII. Zmiany postanowień zawartej umowy 
§ 13 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że: 
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:  

1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:  
a) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w jednoznaczny 
i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez niego przedmiotu 
umowy,  

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego 
stanu prawnego.  

2) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1. ppkt. 1), złożyć do Zamawiającego 
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonywania umowy.  

3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 ppkt 1) konieczna 
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będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie 
zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

4) W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) skutkować 
będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie przewiduje się 
wprowadzenia takiej zmiany.  

1.2  zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4), oraz ust.2, ustawy 
Pzp.  

2. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie 
zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto 
pozostanie bez zmian. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.2, Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto 
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie 
wprowadzenia aneksu do umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany wartości jednostkowych określonych w Załączniku/-ach w przypadku 
zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności 
w stosunku do wartości jednostkowych określonych w Załączniku/-ach. Zmiana taka nastąpić może na 
wniosek Wykonawcy i nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. 

5. W przypadku zaprzestania produkcji produktu określonego w umowie, Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć równoważny produkt o tych samych parametrach i wartości jednostkowej określonej w ofercie, 
dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest z odpowiednim 
wyprzedzeniem zawiadomić Zamawiającego o zajściu okoliczności, o których mowa powyżej oraz wskazać 
odpowiedni zamiennik. Zamiana przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu przez strony aneksu do umowy. 

6. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.8 podlega unieważnieniu. 

 

IX. Rozstrzyganie sporów 
§ 14 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą po lubownie. 
W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

X. Postanowienia końcowe 
§ 15 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający wyznacza ze swojej 

strony: 
2.1. …………………………………………. 
2.2. ........................................................... 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 upoważnione są do: 
3.1. Składania zamówień, 
3.2. Badania zgodności dostaw z fakturą, złożonym zamówieniem i zawartą umową, 
3.3. Zgłaszania reklamacji. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności 

Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
5. Załącznikami do niniejszej umowy są:   [odpowiednio do rozstrzygnięcia] 

1. Załącznik Nr 1 –  Formularz asortymentowo cenowy - Część ... 
2. .................... 

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

Wykonawca  :                                                                                Zamawiający : 
 

 

 

..............................................                                                                              .............................................. 
 
 

 


