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Załącznik nr 5 – wzór umowy 

UMOWA Nr SR/XV-270-7-EFK/19-… 
 
Umowa zawarta w dniu …………… r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym  
w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-7-EFK/19 na roczną, sukcesywną dostawę 
artykułów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów pomocniczych, etykiet 
samoprzylepnych i opasek dla dorosłych, do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei  
w Poznaniu; 
 
pomiędzy: 
 
Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei 
ul. Mickiewicza 2 
60-834 Poznań 
NIP: 781-16-19-837 
REGON: 000 31 33 25 
Reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora – lek. med. Elżbietę Wrzesińską - Żak 
2. Głównego Księgowego – mgr Ewę Kurkowiak 
zwanym w dalszej części umowy: Zamawiającym 

 
a 
 
 
 
 
NIP:  
REGON:  
Reprezentowanym przez: 
 
 
zwanego w dalszej części umowy: Wykonawcą 
 
 
na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) zawarto 
umowę następującej treści. 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego produktów opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (pakiet 
nr …), zwanych dalej produktami. Szczegółowy wykaz produktów będących 
przedmiotem dostawy zawarty jest w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część 
niniejszej umowy.  
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2. Złożona  przez  Wykonawcę  oferta  z dnia …………… r. oraz  Specyfikacja 
Istotnych Warunków  Zamówienia (SIWZ) stanowią integralną część niniejszej 
umowy. 

3. Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania 
Stron. 

 
§ 2 

 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu produkty dobrej jakości, identyczne 
z zwartymi w ofercie przetargowej. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć dokumentację, w szczególności atesty, stwierdzającą, iż jakość 
dostarczanych produktów odpowiada wymaganiom stawianym w tym zakresie przez 
odpowiednie przepisy prawa. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu produktów będących 

przedmiotem niniejszej umowy sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do  zakupu  mniejszej  ilości  towaru  niż  podane  
w  Załączniku  nr  1. Z  tego tytułu  Wykonawca  nie  będzie  uprawniony  do  innych  
roszczeń  względem  Zamawiającego  niż  żądania  zapłaty  za  towar  już  dostarczony  
Zamawiającemu. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu całości przedmiotu 
zamówienia, jeżeli nie wynika to z jego potrzeb. 

3. Zmawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 Ustawy 

4. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej, 
na co najmniej 3 dni robocze przed terminem dostawy produktów do siedziby 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów będących przedmiotem 
niniejszej umowy na własny koszt i ryzyko, w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
złożenia za pomocą telefonu, faksu lub poczty elektronicznej zamówienia, do Szpitala 
Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, do Magazynu,  
w dniach roboczych, w godzinach od 08:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumieć należy 
dni od poniedziałku do piątku włącznie. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy 
lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić telefonicznie z Zamawiającym 
dokładny termin dostawy zamówionych produktów. 

7. Bieżący  nadzór nad  realizacją  przedmiotu  umowy  ze  strony  Zamawiającego 
sprawować będzie Pani Elżbieta Żak tel. +48 61 848-10-11 wew. 208 

8. Przedstawicielem  Wykonawcy  w  sprawach  dotyczących  realizacji  umowy  jest  
_____________________________ tel. ________________________________  

 
§ 4 

 
1. Za wyszczególniony w § 1 towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
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PAKIET nr ... 
kwotę netto: ………………………………………………………………………………… zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………… 
 
kwotę brutto: ……………………………………………………………………………….. zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 
Ceny   jednostkowe  produktów   określa   Załącznik  nr  1 stanowiący  integralną część  
niniejszej  umowy. 
2. Podana  cena  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia (podatek 

VAT, koszt  dostawy,  cła,  opłat  granicznych, ubezpieczenia, transportu  itp.). 
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem  podatku VAT o numerze  identyfikacyjnym  

781 16 19 837 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT  bez  potwierdzenia  
odbioru  faktury. 

4. Strony postanawiają, że ceny jednostkowe netto za poszczególne produkty, określone  
w Załączniku nr 1, nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy. 

5. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku: zmiany 
stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 
pozostanie bez zmian. Zmiana tych cen może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia  
w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT. Niemniej 
każdorazowo zmiana umowy winna zostać dokonana w postaci pisemnego aneksu. 
Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
stosownej dokumentacji, na podstawie której stawka podatku VAT zostaje zmieniona.  

6. Rozliczenie należności określonej w §4 pkt 1 nastąpi na podstawie faktury VAT, 
wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu części dostawy (partii). Zapłata nastąpi 
w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Zamawiający 
zobowiązuje się dokonać przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT. 

7. Jako dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Wszelkie  zmiany  bądź  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej   
w postaci  aneksu  pod  rygorem  nieważności. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny produktu po uprzednim podpisaniu 
aneksu z Wykonawcą. 

 
§ 5 

 
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia ………………, od dnia ………………… r., przez 

okres jednego roku (12 miesięcy) (przewidywany termin obowiązywania umowy to:  
od 22.04.2019 r. do 21.04.2020 r.), lub do momentu wyczerpania zamówienia. 

2. Odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  jednostronnie  w  każdej  
chwili;  w  szczególności: 
a) w  przypadku  trzykrotnego  dostarczenia  towaru  złej  jakości  lub  ze  zwłoką po 

bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy dla 
podjęcia wykonania obowiązków umownych. 
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§ 6 
 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
obowiązywać następujące kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 
a) 1% wartości brutto zamówionej partii produktów za każdy dzień opóźnienia, jeżeli 

produkty te nie zostały dostarczone w umówionym terminie, 
b) 30% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia w przypadku odstąpienia od 

realizacji dostaw bez podania przyczyny bądź z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,  
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy, jeżeli podstawą wypowiedzenia jest rażące naruszenie postanowień 
umowy polegających na dostawie towaru niezgodnego z umową, a w szczególności 
innego niż ten jaki został opisany w ofercie Wykonawcy, 

e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 20% łącznej wartości brutto umowy określonej 
w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% partii zamówionych 
towarów za każdy dzień zwłoki w jej odbiorze. 

3. Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury VAT 
5. W przypadku braku dostępności określonych w umowie produktów u Wykonawcy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego podmiotu  
i obciążenia różnicą cenową zobowiązanego niniejszą umową Wykonawcy. 

6. Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy w przypadku 
niewykorzystania całości wartości przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast do tego 
zobowiązany. W takim przypadku Strony dopuszczają zmiany umowy dotyczące zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: 
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę; 

c) zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie  dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. 
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§ 7 
 

Przed egzekwowaniem kar określonych w § 6, Strony przystąpią do ugodowego załatwienia 
sporu wynikającego z niedotrzymania odpowiednich warunków  umowy. 
 

§ 8 
 
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 9 

 
W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części 
umowy, zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 
zamówień publicznych i przepisy k.c. 

 
§ 11 

 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają do rozpoznania właściwemu 
rzeczowo Sądowi w Poznaniu. 

 
§ 12 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
Wykonawca:                                             Zamawiający: 


