
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Umowa (projekt) 

 

zawarta w Krakowie w dniu ……………………... pomiędzy:    

                     

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 

Kraków, ul. Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydział 

XI Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009118, NIP 675-11-99-

459, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego 

a 

…………………., NIP: …………………., REGON: ………………….., zwanym w dalszej części 

umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez  

…………………. 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2013 roku, poz. 907  z późn. zm.), nr postępowania DZP.272-24/14, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu 

antybiotyków i płynów infyzyjnych, zwanych dalej „towarem”, według asortymentu oraz po cenach 

określonych w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącego formularz cenowy Wykonawcy, 

zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne, stanowiących integralną część 

niniejszej umowy. 

2. Ilość podana w załączniku, o którym mowa w ust. 1 może ulec modyfikacjom w 

trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości  w danym pakiecie określonej w 

załączniku, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. 

Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar częściami, na podstawie 

zamówień określających asortyment i  ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w 

ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku). 

2. Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie o którym mowa w ust. 1 pisemnie na adres: 

………, telefonicznie na nr ……….. lub faksem na numer: ……….... Wykonawca potwierdzi 

niezwłocznie zamówienie faksem na nr 12/ 431 28 98. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść i rozładować towar do siedziby, 

Zamawiającego na koszt i ryzyko własne. 

4. Wydawanie Zamawiającemu poszczególnych partii towaru następować będzie w siedzibie 

Zamawiającego na podstawie pisemnego potwierdzenia, po dokonaniu odbioru ilościowego i 

jakościowego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

 

§3. 

1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi ………….. zł brutto (słownie 

złotych: ………………), tj. netto: ……….. zł + VAT ………… zł. 

2. Podana w ust. 1 wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty 

transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego. 

 

§4. 

1. Płatności za poszczególne partie dostarczanych towarów dokonywane będą przez 



Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po 

zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na 

konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.  

2. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku 

do umowy, stanowiącym formularz cenowy Wykonawcy. 

3. Ceny na fakturze będą zawierać poszczególne pozycje dostawy oraz podatek VAT. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia na fakturze VAT bądź na dołączonej do 

niej dokumentacji serii i daty ważności danej partii towaru. 

5. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§5. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w 

wysokości 4% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w 

dostawie z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto 

niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego 

towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, 

jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w  §8 ust. 3. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości niezrealizowanej 

umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy, jak też w przypadku rozwiązania umowy w trybie §10 ust. 2. 

4. W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 3 dni licząc od dnia uzgodnionego 

jako dzień dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim 

przypadku z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie potrącona  różnica pomiędzy cenami 

wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych u innego Wykonawcy z 

wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu. 

5. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w 

zapłacie należności objętej przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§6. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§7. 

Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy winny być przedstawione przez Wykonawcę w 

języku polskim. 

 

§8. 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości, wolny od wad i o 

co najmniej rocznym terminie ważności liczonym od dnia każdej partii dostawy oraz posiada 

wymagane atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie RP. 

2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy w okresie podanym na 

opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania 

przez Zamawiającego. 

3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wskazującego na brak ilościowy 

Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca 

zobowiązuje się w ciągu 4 dni roboczych dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy. 

 

§9. 

Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania towaru na opakowaniu jednostkowym co do: 

A/ nazwy w języku polskim  



B/ wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru  

C/ serii i daty ważności danej partii towaru  

D/ sposobu przechowywania. 

 

§10. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………….. do dnia ………………. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w 

przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności nie zrealizowania zamówionej dostawy towaru, o którym mowa w §1 lub 

dostarczenia towaru złej jakości. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

4. W przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§11. 

Strony ustalają osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej 

umowy: 

- ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Farmacji: Jadwiga Trygar, tel. 12/ 431-

28-98 lub 12/ 619-86-36 

- ......................................................................... ze strony Wykonawcy: ……………….. 

 

§12. 

1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy na następujących 

warunkach: 

1) w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu 

odpowiedniego towaru objętego przedmiotem umowy - zastąpienie tego towaru przez Wykonawcę 

innym o identycznych właściwościach i cenie nie wyższej niż o 5% w stosunku do ceny 

zastępowanego, 

2) w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta - zmianę 

cen jednostkowych produktów objętych umową z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku 

do ceny objętej umową, 

3) w przypadku zmiany osób upoważnionych, o których mowa w §11, 

4) w przypadku zmian cen urzędowych szczepionek, wprowadzonych rozporządzeniem 

odpowiedniego Ministra, zmiany cen następują automatycznie stosownie do tych zmian. 

2. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen towarów, o 

których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2), zakres umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

3. Strony nie przewidują możliwości podwyższenia cen i wartości umowy, o których 

mowa w §1 ust. 2 i §3, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1). 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 następują w formie pisemnych aneksów. 

 

§13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

             

§14. 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku 

braku porozumienia rozstrzygającym spór jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§15. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 



 

 

WYKONAWCA                                             

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


