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UMOWA nr MSZ. DT/……………./2018 
 

zawarta w ………………2018 r. dniu w Częstochowie pomiędzy: 

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy  

ulicy Mirowskiej 15   42-200 Częstochowa 

REGON: 151586247  NIP: 949 17 63 544  KRS: 0000026830 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora    Wojciecha Koniecznego 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 
…………………………………………….z siedzibą w …………………przy ul. 

……………… 

REGON:   NIP:    KRS :                  CEIDG: 

reprezentowanym przez:  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 
określonej w przepisach art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.)  

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa materiałów elektrycznych 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz 
uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania zamówienia i zobowiązuje 
się wykonać je ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszą 
umową. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowane produkty objęte przedmiotem 
zamówienia posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie umowy zmian ilości asortymentu 
będącego przedmiotem zamówienia. 

5. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie pociąga za sobą 
naliczania kar umownych przez Wykonawcę, jak też nie narusza postanowień 
niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych pozycji 
asortymentu oferowanego w ramach pakietu, przy zachowaniu cen 
poszczególnych elementów oraz wartości całego pakietu. 

7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie kompletny, fabrycznie nowy 
i wolny od wad fizycznych i prawnych. 
 

§ 2 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od dnia ………………….r. 
do dnia ………………. r. przy czym realizacja zamówienia będzie następować 
sukcesywnie. 

2. Umowa rozwiązuje się samoistnie po okresie jej obowiązywania. 
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3. W przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zamawiającego, zastrzega on 
sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu 
wypowiedzenia, bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej. 

 
§ 3 

 
1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu 
asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy i one stanowią 
podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.  

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte 
w załączonym formularzu asortymentowo - cenowym ulegną zmianie tylko na 
zasadach i warunkach określonych w ust. 6. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie ten poniesie  z 
tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę w opakowaniu 
producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona 
jest w cenę towaru. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości 
zamówienia w łącznej kwocie ustalonej na dzień zawarcia umowy w wysokości 
netto……………….PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę 
brutto: …………….. PLN, (słownie:………………………). 

6. Zmiana cen może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT. 

 
§ 4 

 
1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie 

zamówienia złożonego przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 3 dni roboczych 

od dnia złożenia tego zamówienia, złożonego w formie pisemnej, faksem, e-
mailem lub telefonicznie, przez osobę wskazaną w ust. 3. 

3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą 
w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Działu Technicznego. 

4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, 
może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli:  
1) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie 

zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
którekolwiek opakowanie będzie naruszone,  

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej 
dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania 
(dla których jest to wymagane) lub inne dokumenty wymagane przepisami 
prawa, 

 3)  dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym    
     mowa w  § 4 ust.1 i ust. 2. 

5. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi 
Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 3 do: 

 
a) uzupełnienia braków ilościowych – w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia tych 

braków 
b) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu  

7 dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad. 
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§ 5 

 
1 Wykonawca zobowiązuje się wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT za 

dostarczony przedmiot umowy. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę 
nieczytelnej lub nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odmówienia jej przyjęcia. 

2 Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych 
elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych 
w formularzu asortymentowo - cenowym załączonym do niniejszej umowy.  

3 Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie polecenia przelewu na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 60 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4 W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć 
odsetki za opóźnienie zgodnie z art. 481 § 2 K.C. 

 
§ 6 

 
1 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji umowy w terminie określonym w § 4 ust 2, karę 
umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- 
w wysokości 10 % wartości brutto umowy; 

c) za nieusunięcie usterek w terminie wskazanym w par. 4 ust. 5, w wysokości 
1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;  

2 Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej 
wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 7 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 
określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie 
przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.  

 

§ 8 
 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności 
wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 
ust 1 i 3 ustawy: 
a) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana 

wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, 
skutkującą sukcesją generalną: 

b) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot 
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub 
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania 
formy pisemnej. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian 
umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu 
okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy 
wymaga zgody Zamawiającego. 
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§ 9 
 

1. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy sposób określony 
trybem art. 509-518 KC wymaga zgody Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 
ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą 
stanowić przedmiotu poręczenia, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony 
stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy, a umowa 
przenosząca te wierzytelności jest nieważna. 
 

§ 10 
 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.  

2. Zakres dostaw, które będą wykonywać podwykonawcy, zostały ustalone w ofercie. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy 
z podwykonawcami.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z należnego mu wynagrodzenia, 
ustalonego w § 3 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymaganego 
i należnego na podstawie umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą, jeżeli 
Podwykonawca zwróci się o zapłatę za prawidłowo wykonane dostawy 
bezpośrednio do Zamawiającego, a Zamawiający uzyska potwierdzenie braku 
uregulowania przedmiotowych należności przez Wykonawcę. Wynagrodzenie 
należne Wykonawcy ulega wówczas pomniejszeniu o kwotę wynagrodzenia 
zapłaconego przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy.  

§ 11 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 
 

Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                       WYKONAWCA: 


