
U M O W A Nr........./...............

             
Zawarta  w  dniu  .........................2012  roku  w wyniku  przeprowadzonego  przetargu 

nieograniczonego pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki  Zdrowotnej  z  siedzibą  przy ul.  Abramowickiej  2  w  Lublinie,  wpisanym  do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym KRS pod nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy 
“Zamawiającym”, NIP: 9462160056, REGON: 431019 046, reprezentowanym przez:
Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a
.......................................................................................................................................................

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur 
VAT, NIP: 9462160056, REGON: 431019046

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur 
VAT, NIP: ..................., REGON: ...............

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów budowlanych, stolarskich i narzędzi (zwanych 
dalej:  „towarem”)  dla  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie przy ul. Abramowickiej 
2.

2. Szczegółowy asortyment i ilość zamawianych towarów określa załącznik numer 2 do SIWZ 
stanowiący integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  towary będące  przedmiotem umowy do Szpitala 
Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnego  Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej   w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 w formie cyklicznych dostaw na 
następujących warunkach:

1) we własnym zakresie i na swój koszt, 

2) w  asortymencie  i  ilości  określonych  w  zamówieniach  składanych  przez 
Zamawiającego

3) w terminach określonych przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie może 
wyznaczyć terminu krótszego niż 2 dni od dnia złożenia zamówienia

4) wraz  z  wniesieniem  towaru  do  magazynu  znajdującego  się  na  terenie  siedziby 
Zamawiającego i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru pełnowartościowego, wyprodukowanego 
zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma 
prawo odmowy przyjęcia towarów. 

3. Wraz z  pierwszą  dostawą  towaru  Wykonawca ma obowiązek  dostarczyć  Zamawiającemu 



wszystkie karty charakterystyki w języku polskim dotyczące towarów będących przedmiotem 
umowy zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, a w przypadku braku obowiązku 
sporządzenia  kart  charakterystyki  przekazać  informacje  o  których  mowa  w  art.  32 
rozporządzenia  (WE) Nr 1907/2006 w języku polskim w formie pisemnej.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazania  Zamawiającemu  wraz  z  dostawą  towarów 
wszelkich dokumentów wymaganych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w 
stosunku do tych towarów. 

5. Wykonawca zapewnia,  że transport  towarów będzie odbywał się  zgodnie z wymaganiami 
przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

  6.   Wykonawca za pisemną zgodą Zamawiającego jest uprawniony do zmiany producenta 

        poszczególnych towarów określonych w ofercie, pod warunkiem, że  zmiana ta nie spowoduje 

        obniżenia parametrów tych towarów  i Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w stosunku do 

       towarów wprowadzonych zamiast towarów określonych w ofercie dokumenty, o których mowa 

        w § 2 ust. 3.

                                                                              § 3

1. Jakiekolwiek usterki, awarie bądź zdarzenia utrudniające Wykonawcy wykonanie przedmiotu 
umowy nie zwalniają go z obowiązku dostawy towaru w ustalonym terminie.

2. Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego  o  wszelkich 
okolicznościach uniemożliwiających dostawę towaru Zamawiającemu.

3. W wypadku określonym w ust. 2 oraz w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę 
w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić obowiązki będące przedmiotem umowy 
u dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie 
Zamawiającego  jest  niezależne  od  możliwości  żądania  przez  Zamawiającego  zapłaty  kar 
umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 4

1.  Strony  ustalają  maksymalne  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  kwocie 
netto......................zł  (słownie:  .....................................................................................zł), 
brutto.................zł (słownie: ...........................................................................................................zł).

2.  Podstawę  do zapłaty będzie stanowić  faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę  na  kwotę 
należną  z  tytułu  dostarczonej  partii  towaru  zamówionej  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej 
umowy w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z oferty.

3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia niezmienność cen przez cały okres trwania umowy. Podane w ofercie ceny 
nie będą podlegać waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 
pkt. 3 umowy.

6.Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.



§ 5

1.Braki  ilościowe  i  jakościowe,  jak  również  niezgodność  dostarczonych  towarów  z  kartami 
charakterystyki o których mowa w § 2 ust. 3, ujawnione po dostawie towaru, podlegają reklamacji. 
Po ujawnieniu takiego braku lub wad Zamawiający sporządza komisyjnie protokół zawiadamiając 
jednocześnie  Wykonawcę,  który  zobowiązany  jest  -  w  terminie  4  dnia  od  dnia  otrzymania 
zawiadomienia - do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, zgodny 
z kartami charakterystyki.

2.W przypadku  niedostarczenia  towaru  w określonym terminie  lub  dostarczenia  towaru,  który 
podlega zwrotowi ze względu na niespełnianie warunków jakościowych określonych w niniejszej 
umowie,  bądź  jest  niezgodny  z  kartami  charakterystyki,  Zamawiający  może  dokonać  zakupu 
reklamowanego  towaru  u  dowolnie   wybranego  przez  siebie  sprzedawcy  na  koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy. Uprawnienie to jest niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty 
kar umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 6

1.Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  od  dnia  ....................do  dnia  ....................  z 
zastrzeżeniem ust. 2.

2.W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną w § 4 
ust. 1 -  umowa wygasa. 

3.Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy  określony w ust. 1 
niezależnie od tego, czy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy osiągnęło kwotę wymienioną w 
§ 4 ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę należności stanowiącej różnicę pomiędzy 
kwotą  określoną  w § 4 ust. 1,  a wynagrodzeniem rzeczywiście wypłaconym Wykonawcy z tytułu 
realizacji dostaw w okresie obowiązywania umowy.

§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3)  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie  o  odstąpieniu  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej.  Odstąpienie  od  umowy 

wywiera skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2) jest możliwe przez cały okres jej 

obowiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest możliwe w terminie 
30  dni  od  dnia  powzięcia  przez  Zamawiającego  wiadomości  o  przesłankach  stanowiących 
podstawę do odstąpienia.

§ 8
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej  umowy z ważnych powodów z 
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 100 zł  - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w należytym 



wypełnieniu obowiązków przewidzianych w § 2 ust. 3, § 5,

2) w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy - w razie 
odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego  wskutek 
okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

3. W przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar 
umownych,  naliczonych zgodnie z ust.  2,  Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia treści  umowy,  dopuszczalne w świetle umowy i  ustawy 
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2.  Strony  przewidują  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  pod 
warunkiem, że zmiany wynikają z:

1)  okoliczności  nieprzewidzianych w chwili  zawarcia  umowy lub są   korzystne dla 
Zamawiającego,
2) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,
3) zmiany stawki podatku VAT 

3.Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej 
strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma 
wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 11

Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w 
przypadku:

1) doręczenia osobistego;

2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3) wysłania Zamawiającemu faksem na nr .................................................;

4) wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo 
Sąd w Lublinie.

§ 13

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

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- załącznik nr 1 do SIWZ – oferta,
- załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie asortymentowe 

      ZAMAWIAJ ĄCY                                                          WYKONAWCA

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


