
projekt 

UMOWA nr ……………….. 

 
zawarta w dniu …………………. w Woskowicach Małych pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. 

Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, NIP 752-12-95-792, REGON 000290890, wpisanym do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 

0000008951, reprezentowanym przez ………………………………, zwanym dalej 

Zamawiającym. 

a 

………………………………….. zwanym dalej Dostawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest stała współpraca w zakresie  sukcesywnej dostawy  wyrobów 

medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów 

medycznych, określonych w opisie zapytania ofertowego  zgodnie ze złożoną ofertą z 

dnia …………. r.  stanowiącą integralną część niniejszej umowy, oraz innych produktów 

leczniczych wynikających z bieżących  potrzeb wg pisemnych zamówień składanych 2 

razy w miesiącu. Zamówienia składane będą na druku zlecenia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na wskazany adres: ……………………. 

2.  Dostawy odbywać się będą sukcesywnie do siedziby Zamawiającego, zgodnie                        

z zamówieniami wystawionymi przez upoważnionych pracowników Zamawiającego,               

w ciągu 24 godzin od przekazania zlecenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości asortymentu będącego przedmiotem 

zamówienia w czasie trwania umowy w stosunku do podanej przewidywanej wielkości 

zużycia. 

4. Podane ilości są ilościami szacunkowymi wynikającymi z zakupionych ilości w  roku 

poprzednim. Rzeczywiste ilości wynikać będą  ze zleceń  określonych przez lekarzy. 

Niepełna realizacja zamówienia  ze strony Zamawiającego nie pociąga  za sobą naliczania 

kar umownych ani nie narusza postanowień umowy. 

5. Dopuszcza się zamawianie produktów leczniczych nieobjętych niniejszym 

postępowaniem  po aktualnie obowiązujących u Dostawcy cenach. Wartość zamówień 

takich leków nie może przekroczyć  10 % wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 

6. Dostawca zobowiązuje się wystawiać faktury niezwłocznie po każdej dostawie, 

oddzielnie na leki  i na sprzęt jednorazowy.  

7. Dostawca zobowiązuje się dostarczać tylko artykuły dopuszczone do obrotu na polskim 

rynku posiadające odpowiednie atesty, dobrej jakości, z ważnym terminem przydatności 

co najmniej na 1 rok. 

8. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Dostawcę w opakowaniu producenta, na 

koszt i ryzyko Dostawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru. 

 

§ 2 

 

1. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: (brutto)  ………………. zł (słownie: 

………………………………….). 

2. Wartość zamówienia będzie liczona każdorazowo w oparciu o ceny jednostkowe  

dostarczonych   rzeczywiście ilości. 



3. Na podstawowy asortyment produktów medycznych wymieniony w ofercie strony ustaliły 

ceny jednostkowe w oparciu o ceny zawarte w ofercie Dostawcy. 

4. Dla produktów medycznych nierefundowanych, które nie zostały zawarte w ofercie 

Dostawcy, dostarczanych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, stosowane będą 

ceny obowiązujące u Dostawcy w dniu dostawy z zastosowaniem stałego upustu    w 

wysokości  ……….%  

 

§ 3 

 

1. Dostawca oświadcza, że wszystkie wyroby medyczne jednorazowego użytku, środki 

opatrunkowe oraz pozostałe artykuły medyczne przedstawione w ofercie posiadają 

świadectwa dopuszczenia do obrotu i spełniają normy jakościowe określone przez 

instytucje upoważnione z ramienia Ministerstwa Zdrowia. 

2.  Dostawca dostarcza towar w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, które spełniają 

wymogi przewidziane przepisami prawa. 

3. Dostawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu dostawy, 

zabezpieczyć go w czasie transportu oraz ponieść konsekwencje z tytułu nienależytego 

transportu i powstałych z tego tytułu strat. 

4.  W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Dostawca  

zobowiązany jest na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do 

uzupełnienia braków ilościowych oraz wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar 

wolny od wad w ciągu   24 godz. od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego. 

5. W przypadku gdy jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie 

zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub opakowanie będzie 

naruszone zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 4 

 

1. Zamawiający  zapłaci Dostawcy za wykonane dostawy   przelewem w terminie   21 dni   

od daty otrzymania faktury.            

2. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Dostawcy zgodnie z cenami 

podanymi  w ofercie Dostawcy.  

3. Ceny poszczególnych elementów przedmiotów zamówienia zawarte w załączonym druku 

oferty obejmują wszelkie koszty, jakie poniesie Dostawca, z tytułu należytej i zgodnej z 

niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zmiana cen może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub w związku ze 

zmianą cen urzędowych.  W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie 

odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy. 

5. Dostawca o zmianie cen, o których mowa w ust. 4 powiadamia Zamawiającego pisemnie 

z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem wraz z uzasadnieniem dokonania zmian cen . 

6. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe w razie niedotrzymania terminu zapłaty 

za przedmiot umowy. 

7. W przypadku nie dokonania dostawy w terminie bądź braku dostawy, Dostawca 

zobowiązuje się pokryć dodatkowe koszty poniesione przez Zamawiającego związane z 

dokonaniem awaryjnego zakupu artykułów objętych przedmiotem umowy. 

 

§ 5 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do podejmowania decyzji w odniesieniu do przedmiotu 

umowy, wzajemnego współdziałania i potwierdzania realizacji umowy  jest ……………. 

tel. …………………… 



2. Upoważnionymi pracownikami Zamawiającego do sporządzania zapotrzebowań, 

zamawiania i odbioru dostaw są: ……………………… -  tel. 77 419 65 55. 

3. Przedstawicielem Dostawca do współdziałania z Zamawiającym jest …………….. tel. 

…………………………. 

 

§ 6 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres od 01.02.2021r. do 31.01.2022r.  

Umowa rozwiązuje  się samoistnie po okresie na jaki została zawarta, niezależnie od 

wartości zrealizowanych dostaw, przy czym Zamawiający nie będzie obciążony kosztami 

niezrealizowanych dostaw.   

2. Rozwiązanie umowy może być dokonane przez każdą ze stron z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia, bez ponoszenia 

odpowiedzialności materialnej. 

 

 

§ 7 

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

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe realizowanie dostaw za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% 

liczonego od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia, 

2) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w 

wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.  

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 

umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

5. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z bieżącego wynagrodzenia 

Dostawcy. 

 

§ 8 

1. Jeżeli Dostawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem poszczególnej dostawy 

objętej umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby prace zakończyć w terminie, 

Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Dostawcy jeszcze przed upływem terminu 

wykonania dostawy. Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od 

daty wystąpienia opóźnienia. 

2. Jeżeli Dostawca wykonuje dostawy w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami lub warunkami umowy, Zamawiający wzywa do zmiany sposobu 

wykonywania dostaw, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli w 

wyznaczonym terminie Dostawca nie poprawi wadliwie wykonanych dostaw i nie zmieni 

sposobu ich wykonywania, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Dostawcy i 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dostaw innemu podmiotowi na koszt 

Dostawcy. Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty 

upływu wyznaczonego terminu.  

3. W przypadku rażącego naruszania postanowień umowy, w szczególności w przypadku 

zawyżania przez Dostawca cen dla Zamawiającego bądź dostarczania złej jakości 

artykułów objętych przedmiotem umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

natychmiastowego rozwiązania umowy.  



4. Niezależnie od powyższych postanowień stronom przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 9 

 

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd   

właściwy dla Zamawiającego.  

§ 11 

 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Zamawiający,  a drugi Dostawca. 

2. Integralną część umowy stanowi oferta Dostawcy z załącznikami  zawierająca ceny 

wybranych artykułów. 

  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      DOSTWACA: 

 
 

 

 

 

 
 


