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          Załącznik nr 8 do SIWZ PN – 25/15/MJ 

 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 
§ 1 

 
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa teczki na dokumentacje medyczną, zwane dalej 
„towarem”, których rodzaj, ilość oraz cenę brutto określa załącznik do umowy. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony 

został do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca gwarantuje przydatność towaru do użytku zgodnego z przeznaczeniem tj. 

przechowywanie dokumentacji medycznej, przez okres nie krótszy niż 5 lat. 
3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze. 
4. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko pod adres wskazany 

przez Zamawiającego. 
                                                                          

§ 3 
 

1. Odbiór towaru następuje u Zamawiającego, Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze Kierowca / 
Konwojent, a Zamawiającego upoważniony pracownik. 

2. Dowodem dostawy towaru jest faktura podpisana przez upoważnionego pracownika      
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawieniu faktury podać numer umowy, 
na podstawie której dostawa została wykonana. 

 
§ 4 

 
1. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen jednostkowych określonych w 

załączniku do umowy. Łączna wartość towaru wynosi ................ PLN brutto (słownie złotych : 
.................................................)  

2. Koszt dostawy i opakowania wliczony jest w cenę towaru. 
3. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem w terminie .....  dni (min.60) od 

daty dostarczenia towaru i faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
 

§ 5 
 

1. Dostawa nastąpi sukcesywnie w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, bądź w  
przypadku nie zamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie, do czasu 
wykonania umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat. 

2. Rodzaj i ilość towaru oraz inne szczególne warunki Zamawiający ustali w zamówieniach, 
dostarczonych Wykonawcy faxem (nr faxu …………………………………….) lub pocztą elektroniczną 
(adres poczty e-mail: …………………………………………….). Dostawa nastąpi w terminie do 30 dni od 
daty złożenia zamówienia, minimalna ilość zamówionych teczek w ramach jednej dostawy 
wynosi 1.500 sztuk. Do składania zamówień Zamawiający upoważnia Pracownika Sekcji 
Zaopatrzenia, a do podpisywania faktur – Pracownika Zespołu Magazynów. 

3. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru. 
 

§ 6 
 

1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni od daty ich 
stwierdzenia. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni 
liczonych od daty jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca wymieni 
ten towar na wolny od wad w powyżej określonym terminie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego 

określonego w umowie terminu przydatności do użycia, 
- dostarczenia towaru z opóźnieniem. 

 
§ 7 

 
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu, o 

którym mowa w § 5 ust.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 
wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
jednak nie więcej niż 20 % wartości brutto nie dostarczonej dostawy. 

2. Taka sama kara będzie należna w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny 
od wad w terminie określonym w § 6 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania 
lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary 
umownej 20 % wartości brutto niewykonanej części umowy. 

4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar, w 
przypadku niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość 
przekracza zastrzeżone kary umowne.  

 
§ 8 

 
Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1. Na podstawie art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składając Wykonawcy odpowiednie 

oświadczenie na piśmie, 
2. W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, pomimo 

uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy. 
 

§ 9 
1. Strony dopuszczają zmiany umowy:  

- w zakresie numeru katalogowego produktu, 
- w zakresie nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, 
- w zakresie sposobu konfekcjonowania towaru. 

2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla 
Zamawiającego. 

3. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem 
zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczenia zdrowotnemu lub wysokości stawki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, 
z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 4 umowy, 
ulegnie odpowiednim zmianom. 

4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 
3, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek 
podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz 
propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z 
których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w 
niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do 
umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości 
ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa 
przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić w odniesieniu do towaru, dla którego 
stosowana jest cena promocyjna. 
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§ 10 
 

1. Informacje dotyczące każdej ze Stron, uzyskane w związku i przy okazji zawarcia niniejszej 
umowy oraz jej wykonywania stanowić będą informacje poufne Zamawiającego, z wyjątkiem 
informacji, które są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących przepisów. 

2. Strony zobowiązane są do nie ujawniania takich informacji poufnych jakiejkolwiek osobie 
trzeciej bez zgody drugiej Strony. 

3. W przypadku ujawnienia takiej informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2 
niniejszego paragrafu, Strona, która ujawniła informacje poufne ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie wskutek ujawnienia informacji poufnej. 

 
§ 11 

 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy 
przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej 
umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, przysługującej 
Wykonawcy, na osobę trzecią. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
 

§ 12 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
 
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 14 
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy  
z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.),  
Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 15 

 
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 


