
 

UMOWA 

 

zawarta w Mikołowie w dniu ..........................r pomiędzy  

 

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. ul. Waryńskiego 2,  43-190 Mikołów  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335411 

NIP 6351802538, REGON: 241294970 

którą reprezentuje: 

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

zwaną w dalszej części umowy  Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy  Dostawcą 

 

 

Niniejsza umowa jest zawarta z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych albowiem jej 

wartość nie przekracza 130 000 zł 

 

 

§ 1 

 

1. Dostawca zobowiązuje się  do dostaw preparatów do dezynfekcji na potrzeby 

Zamawiającego, których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 1 (formularz 

asortymentowo – cenowy) do niniejszej umowy - pakiet numer …... 

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie w postaci dostaw 

częściowych. 

3. Dostawca zobowiązuje się do realizowania  przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

wynikającymi z treści umowy, warunków zamówienia oraz oferty Dostawcy, stanowiących 

integralną część niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie,  

w szczególności odbierania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia 

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają, iż dostawa towarów  w ramach niniejszej umowy odbywać się będzie w 

okresie 24 miesięcy tj. od .................. do .................., a miejscem dostawy jest Dział Farmacji 

Szpitala  Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2  

2. Dostawa do miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy. Transport  

odbywać będzie się w odpowiednich warunkach, niepowodujących utraty właściwości 

towaru – jeżeli dotyczy. 

3. Zamówienia będą dokonywane e-mailem średnio dwa razy w miesiącu na adres 

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

4. Wymagany termin realizacji dostaw do 4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku  za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych) od daty złożenia zamówienia, w godzinach pracy Działu 

Farmacji tj. od 8;00 do 15;00  

5. Termin ważności dostarczanych towarów nie krótszy niż rok od daty dostawy 

6. Dostawca zobowiązuje się dostarczać preparaty do dezynfekcji przeznaczone dla obszaru 

medycznego, posiadające wymagane prawem certyfikaty, pozwolenia i  dopuszczenia do 

obrotu  

 

 

 

 



§ 3 

 

1. Strony ustalają wstępnie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, będące sumą 

wynagrodzeń za dostawy częściowe, na kwotę  brutto: ………………. zł  słownie, brutto: 

……………………………………………………………………………… 

w tym: 

a. wartość brutto pakietu nr ...      

b. ………….... 

2. Ostateczna wartość zamówienia określona zostanie w oparciu o potwierdzone  przez  

pracownika Działu Farmacji dowody faktycznie dostarczonych towarów uwzględniające ceny  

jednostkowe określone w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.  

3. Dostawca  gwarantuje stałość ceny na przedmiot umowy przez okres obowiązywania umowy 

z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Dostawcy 

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, że cena 

netto pozostanie w wysokości określonej w załączniku nr 1. W takiej sytuacji zmiana cen 

następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy. Dostawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego 

zmianę stawki podatku od towarów i usług w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

wprowadzenia zmiany   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu         

i ilości w dostawach częściowych 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całej ilości oferowanych w 

przetargu towarów objętych umową, w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, czego 

nie można było przewidzieć na dzień podpisania umowy. Z tego faktu Dostawca nie będzie 

wywodził żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do 

wykorzystania co najmniej 80% wartości umownej określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. W przypadku wyczerpania w 90% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

Zamawiający może w każdym terminie przed końcem obowiązywania niniejszej umowy, 

rozszerzyć dostawy towarów ponad wartość umowy brutto, o której mowa w  w § 3 ust. 1 na 

warunkach i w cenach określonych w niniejszej umowie, przy czym o nie więcej niż 10% 

wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. Zmiana umowy następuje na podstawie 

aneksu.   

8. W przypadku zakończenia produkcji, wycofania z rynku bądź chwilowego braku na rynku 

towaru będącego przedmiotem zmówienia, Dostawca zobowiązany jest do zastąpienia go 

innym produktem o tych samych bądź lepszych parametrach po wcześniejszej konsultacji z 

Zamawiającym, w cenie jednostkowej nie wyższej od ceny zaoferowanej w przetargu na 

towar będący przedmiotem zamówienia (co do którego zakończono produkcję, który został 

wycofany z rynku lub którego brakuje na rynku). Jeżeli dostawa zamiennika produktu w 

cenie przetargowej nie będzie możliwa, Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach tj. gdy 

będzie to groziło rażącą stratą dla Dostawcy wyraża zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 

rynkowej. W takiej sytuacji Dostawca zobowiązanych jest przedstawić Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zastosowanie wyższej ceny niż przetargowa. 

9. W przypadku zmian w rodzaju i ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych i w związku z 

tym zmian zapotrzebowania na towar w określonych pozycjach, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo przesunięcia ilościowego i wartościowego między poszczególnymi pozycjami w 

ramach jednego pakietu oraz pomiędzy poszczególnymi pakietami, na które została 

podpisana umowa z jednym Dostawcą, do wartości nie większej  niż całkowita wartość 

umowy, o której mowa w  §  3 ust. 1 niniejszej umowy 

 

§ 4 

 

1. Jeśli Dostawca nie wywiąże się z terminu dostawy zamówionego asortymentu, o którym 

mowa w § 2 ust. 4 i jednocześnie u Zamawiającego wystąpią braki magazynowe, wówczas 



Zamawiający zastrzega sobie prawo do  interwencyjnego zakupu towaru u innego 

wykonawcy.  

2. W przypadku gdy cena interwencyjnego zakupu u innego wykonawcy będzie wyższa niż 

cena wynikająca z załącznika nr 1 do niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się do  

pokrycia  tej różnicy i ewentualnych kosztów dostawy, na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego noty obciążeniowej w terminie 7 dni od jej doręczenia. 

 

§ 5 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy 

braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego 

przedmiotu umowy z opisem zawartym w załączniku nr 1 lub innych wad Zamawiający 

zgłosi to Dostawcy, który nie później niż w terminie do 5 dni roboczych uzupełni braki 

ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, niezgodności 

przedmiotu umowy z opisem zawartym w załączniku nr 1, lub innych wad, do dnia usunięcia 

tych uchybień Zamawiający będzie uważał zamówienie częściowe za niezrealizowane. 

3. W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany przedmiotu umowy 

na nieposiadający wad, Dostawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko 

4. Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń 

zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia 

przedmiotu umowy, Zamawiający zgłosi reklamację Dostawcy. Dostawca rozpatrzy ją         

w terminie do 5 dni roboczych od dnia przesłania pisma reklamacyjnego za pomocą e-maila 

na adres ............................................................................... W przypadku uznania reklamacji 

Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad 

lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji. 

5. W przypadku konieczności wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nieposiadający 

wad, Dostawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko  

 

§ 6 

 

1. Zapłata za dostawę nastąpi po dostawie częściowej w oparciu o prawidłowo wystawioną 

fakturę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury  

2. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu z konta Zamawiającego na konto Dostawcy 

wskazane na fakturze   

3. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z późn. zm.).  

4. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:                                   

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

5. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Dostawcy o każdorazowej zmianie ww. 

adresu mailowego.  

6. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 

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

7. Zamawiający umożliwia przesyłanie drogą elektroniczną ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych tj. faktur, faktur korygujących, not księgowych za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania, numer PEPPOL Zamawiającego .................................... 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Dostawca może naliczyć Zamawiającemu 

odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. 

9. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy 

§ 7 

 

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 

umowy Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 



2. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną, o 

której mowa w § 7 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

2. Zamawiający może obciążyć Dostawcę następującymi karami umownymi: 

a)  w wysokości 1% wartości umownej brutto towarów nie dostarczonych w terminie za 

  każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych w stosunku do  

  terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 i § 5 ust. 1 niniejszej umowy 

b)  w wysokości 1% wartości umownej brutto towarów, na które została złożona reklamacja, 

  za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, w stosunku do terminu, o którym  

  mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy 

c)  w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia w przypadku 

wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn, 

za które odpowiada Dostawca 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy nie  

przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

 

      § 8 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn za które odpowiada Dostawca, w szczególności:  

a. co najmniej pięciokrotne niedotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych; 

b. co najmniej trzykrotnie dostawy niewłaściwego bądź wadliwego towaru 

c. niewywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w § 5 ust. 1 lub ust. 4 w 

ciągu kolejnych 7 dni kalendarzowych po terminie przewidzianym na ich realizację; 

 mogące powodować zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu placówek Zamawiającego 

2. Oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy zostanie wysłane listem poleconym 

na adres Dostawcy podany w niniejszej umowie. 

3. Rozwiązanie umowy na podstawie ust  1 niniejszego paragrafu nie zwalnia Dostawcy od 

zapłaty kar umownych i odszkodowań. 

                                                                                                                                               

 

§ 9 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami normy ISO 9001:2015 Dostawca raz w roku poddany 

zostanie ocenie wg następujących kryteriów:  jakość dostawy, termin dostawy, cena wyrobów, forma 

płatności, wielkość dostawy, image dostawcy 

 

§ 10 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do: 

a)  wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 

r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku 

z realizacją umowy.  

b)  do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.). 

2. Dostawca w szczególności oświadcza, że: 

a)    znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o 

ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 



b)    zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 

wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO 

mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

c)    w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich 

wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych 

osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą 

 

§ 11 

 

Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności  wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią, ani rozporządzić tą wierzytelnością w jakiejkolwiek formie 

przewidzianej prawem, w szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia 

zobowiązań Dostawcy. 

 

§ 12 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności 

 

§ 13 

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego w szczególności dotyczące umów dostawy i sprzedaży 

 

§ 14 

 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. W przeciwnym wypadku spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

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

stron. 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY        DOSTAWCA 

       


