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Wzór Umowy NR BU- …/2021 
na dostawy Srodków czystości oraz drobnego sprzętu AGD 

do Szpitala Rejonowego w Raciborzu 
 
zawarta w Raciborzu w dniu … / … /… r. pomiędzy 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - Szpitalem Rejonowym im. dr. J.Rostka w Raciborzu 
/forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej/ adres ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz, 
zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000045513,   NIP 6391703765,  REGON 276225587 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora  -  Ryszarda Rudnik 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………. 
zarejestrowanym: ……………………………………………………………………………………….. 
NIP:  ………………………….. 
zwanym w dalszym ciągu „Dostawcą” 
reprezentowanym przez: 
………………………………………….. 

 
 

§ 1 
Tryb zawarcia umowy 

Umowa zostaje zawarta bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień 
publicznych ( Dz.U.z 2019r. poz.1843), w następstwie przeprowadzenia postępowania Nr- BU-9/2021 oraz 
Nr BU-21/2021. 
 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystości oraz drobnego sprzętu AGD wg formularza cenowego, 
który stanowi integralną część niniejszej umowy, do magazynu Szpitala Rejonowego przy ul. Gamowskiej 3 w 
Raciborzu, (łącznie z rozładunkiem i przeniesieniem dostawy do pomieszczeń magazynowych oraz 
złożenie jej na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego). 
 

§ 3 
Obowiązki stron umowy 

1. Do obowiązków Dostawcy należeć będzie: 
a) dostawa przedmiotu Umowy, będzie realizowana sukcesywnie według zamówień dokonanych przez 
Kierownika Działu Gospodarczego- pisemnie faksem lub mailem. 
b) dostawa następować będzie w godzinach od 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku (w dni robocze); jeśli 
termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu szpitala, nastąpi ona w 
pierwszym dniu roboczym po tym terminie, 
c) opis w języku polskim wszystkich dostarczonych produktów, 
d) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację postanowień umowy. 
 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) odbiór towarów w miejscach i terminach zawartych w §2 i w §3, ust.1, 
b) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację postanowień umowy. 
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§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej Umowy zobowiązuje się zakupić od Wykonawcy, a 
Wykonawca dostarczyć towar o łącznej, maksymalnej wartości nie przekraczającej: 

Brutto……… zł, słownie:…………………………………………….. 
W tym podatek VAT:…………………………………słownie:……………………….. 
Netto:……………..zł, słownie:……………………………………… 
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy należność za zakupiony towar, po otrzymaniu faktury VAT. 
3. Należność płatna będzie w terminie 60 dni na rachunek Dostawcy o numerze: 
…………………………………………………………………………………………………………………, 
przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.            
Zmiana rachunku bankowego Dostawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy, przy czym Zamawiający nie 
będzie miał możliwości odmowy podpisania stosownego aneksu. 
4. Dostawca będzie dostarczał Zamawiającemu towary ujęte w formularzu cenowym do umowy, w cenach 
obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 
5. Ceny towarów objętych umową, ulegają zmianie w przypadku zmiany cen urzędowych. W przypadku 
zmiany w okresie trwania umowy stawki VAT, zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto, natomiast 
cena netto pozostaje niezmienna. 
6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. 
7. W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu  rabat na zasadach uzgodnionych 
przez Strony w odrębnym porozumieniu. 
 

§ 5 
Czas trwania umowy 

1. Umowę zawiera się na okres od dnia ……….. 2021r. do ………… 2022r. (12 miesięcy od daty 
podpisania umowy). 
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku 
dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
3. W przypadku, gdy Dostawca: 
a) uchyla się od wykonania umowy, 
b) realizuje przedmiot umowy odmiennie niż w sposób przewidziany złożoną ofertą lub warunkami niniejszej 
umowy, 
c) uchyla się od wykonania zaleceń pokontrolnych., 
Zamawiający może pisemnie zwrócić się o podjęcie działań – w określonym w wezwaniu terminie – mających 
na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień. 
4. W przypadku, gdy Dostawca w terminie, o którym mowa w pkt. 3 nie podejmie działań mających na celu 
wyeliminowanie stwierdzonych uchybień, Zamawiający upoważniony będzie do złożenia oświadczenia o 
rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, z zachowaniem prawa do roszczeń odszkodowawczych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w 
sytuacji gdy Dostawca: 
a) utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności, 
b) dopuścił się uchybień w zakresie przepisów sanitarno - epidemiologicznych, które spowodowały 
konieczność zamknięcia działalności Dostawcy, bądź pomimo pisemnych zaleceń pokontrolnych nie 
przeprowadza w określonym terminie czynności pokontrolnych, 
c) mimo pisemnych upomnień Zamawiającego, nadal w sposób rażący narusza inne postanowienia niniejszej 
Umowy bądź oferty, 
d) nastąpiło zajęcie majątku Dostawcy. 
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§ 6 

Gwarancja i rękojmia 

1. Dostawca udziela gwarancji i rękojmi na towary, ujęte w formularzu cenowym na okres … miesięcy, licząc 
od daty każdej dostawy odrębnie. 
2. Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad. 
 

§ 7 
Postępowanie reklamacyjne 

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 
- braków ilościowych w ciągu 48 godzin, 
- wad jakościowych w ciągu 7 dni. W takim wypadku Dostawca uzupełni, w przeciągu 48 godzin, 
reklamowany wyrób w ilości zgłoszonej do reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi udzielonej przez 
Dostawcę w terminie 2-ch dni od zgłoszenia, reklamacja będzie uznana za uwzględnioną. 
2. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy. 
3. Wszelkie szkody w przedmiocie umowy powstałe podczas przewozu transportem Dostawcy obciążają 
Dostawcę. 
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- 10 % kwoty określonej w § 4 pkt 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn nie dotyczących 
Zamawiającego, rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, 
wypowiedzenia umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego bądź faktycznego zaprzestania realizacji 
umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego; kara umowna będzie należna Zamawiającemu 
niezależnie od rodzaju przyczyn dotyczących Dostawcy, które spowodowały odstąpienie, rozwiązanie, 
wypowiedzenie umowy bądź zaprzestanie jej realizacji; 
- w wysokości 2 % wartości brutto kwoty nie dostarczonego towaru, z tytułu każdorazowego opóźnienia w 
dostarczeniu zamówionych towarów, licząc za każdy dzień opóźnienia osobno. 
2.  W sytuacji, gdy Dostawca nie wywiąże się w terminie w dostarczeniu zamawianego towaru Zamawiający 
może nabyć na koszt Dostawcy taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku u innego podmiotu bez 
konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. Zamawiający obciąży wtedy Dostawcę kosztami dostawy i 
różnicą w cenie zakupu towaru. 
Niezależnie od powyższego Zamawiający zachowuje w obu wypadkach możliwość dochodzenia kary 
umownej z tytułu zwłoki oraz roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. 
3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w umowie, nie pokrywają szkody, bądź w przypadku 
wystąpienia szkody z przyczyn nie wymienionych w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 
4. Niezależnie od powyższego w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary administracyjnej, 
sądowej bądź kontraktowej, itp., ze względu na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez 
Dostawcę, Dostawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sumę odpowiadającą kwocie nałożonej kary. 
5. Niezależnie od zapisów powyższych Dostawca na podstawie art. 473 kc, zobowiązuje się do naprawienia 
szkody powstałej w przypadku niewykonania bądź zaprzestania realizacji umowy z przyczyn dotyczących 
Dostawcy – na skutek odstąpienia, rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy przez Dostawcę bądź 
Zamawiającego, także w przypadku wystąpienia po stronie Dostawcy ważnej przyczyny uzasadniającej 
odstąpienie, rozwiązanie bądź wypowiedzenie, i to niezależnie od rodzaju ważnej przyczyny dotyczącej 
Dostawcy, a w szczególności w przypadku zaistnienia awarii sprzętu stosowanego do wykonania umowy. 
6. Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku 
niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie 
lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Dostawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii 
COVID-19. 
7. Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla 
potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, 
na każde żądanie Zamawiającego. 



 4 

 
 

§ 9 
Dodatkowe postanowienia umowy 

1. Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności 
wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.  
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany:  
a) nowe postanowienia są korzystne dla Zamawiającego,  
b) wykonanie dotychczasowych postanowień umowy jest sprzeczne z interesem publicznym,  
c) zmiany postanowień domaga się organ założycielski Zamawiającego; w takim wypadku zmiany  
postanowień umowy następują w zakresie wskazanym przez organ założycielski Zamawiającego w formie 
pisemnej,  
d) wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie  
przedmiotu zamówienia,  
e) wycofanie z produkcji przedmiotu umowy do obrotu handlowego i dostarczenie produkt równoważnego, 
spełniającego parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia,  
f) zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku gdy  
wykonawca zaproponuje taką zmianę,  
g) obniżenia wielkości ceny, w przypadku gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam  
produkt w niższej cenie,  
h) zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. Zmiana  
ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, 
i) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia, ponieważ ilości 
poszczególnych pozycji określił szacunkowo. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w ramach zawartej umowy asortymentu ilościowego w 
pakietach w zależności od potrzeb, z zachowaniem cen jednostkowych i wartości umowy, po uzyskaniu zgody 
wykonawcy. 
4. Dostawca gwarantuje stałość dostaw przez okres trwania umowy. 
5. Dostawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy osobie 
trzeciej. 
6. Dostawca pod rygorem nieważności, nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelność z 
niniejszej umowy.  
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego. 
8. Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy ze strony Zamawiającego, jest Kierownik Działu 
Gospodarczego: 
Pani          Weronika Śrutwa 
Adres służbowy  Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3 
Tel.                             32 / 755 50 73 
e-mail                gospodarczy@szpital-raciborz.org 
9. Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy ze strony Dostawcy, jest: 
Pani/Pan      …………………………………………………………………………….. 
Adres służbowy  …………………………………………………………………………….. 
Tel.                             ..................................................................................................................... 
e-mail                ..................................................................................................................... 
10. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem lub transportem 
firmy przewozowej, na koszt własny i z zachowaniem warunków określonych w §2 niniejszej umowy oraz 
przestrzegając zasad środowiskowych dla podwykonawców.   
11. W sytuacji, gdy wyłoniony w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca 
prowadzący działalność jako osoba fizyczna jest osobą zamężną/żonatą, małżonek tej osoby wyraża zgodę na 
zawarcie niniejszej umowy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. 
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§ 10 

Klauzula poufności 
 

1. Dostawca zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań i praktyk sprzecznych z dobrymi 
obyczajami lub noszącymi znamiona nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), do 
których należy w szczególności wykorzystywanie przez Dostawcę informacji technicznych, technologicznych, 
organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, uzyskanych przez 
Dostawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy w celach innych niż realizacja Umowy.  
 
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień zawartych 
w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych 
oraz ochroną tajemnicy służbowej.  
 
3. Dostawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, do nieczynienia użytku i 
nieujawniania żadnej osobie trzeciej  informacji o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika 
to z obowiązku ujawnienia nałożonego na Dostawcę przez obowiązujące przepisy prawa lub gdy informacja ta 
jest ogólnie dostępna. W przypadku konieczności ujawnienia powyższych informacji Dostawca zobowiązuje 
się uprzednio poinformować o tym Zamawiającego. Dostawca może udostępniać powyższe informacje 
podwykonawcy pod warunkiem, że robi to w celu wykonania Umowy oraz jednocześnie uzyska pisemne 
zobowiązanie podwykonawcy do wykorzystywania tych informacji jedynie w zakresie zgodnym z ust. 1 oraz 
zachowania tych informacji w poufności na zasadach przewidzianych w niniejszej klauzuli.  
 
4. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1-3 przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo do 
dochodzenia od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% kwoty określonej w § 4 pkt 1 Umowy, jak 
też do rozwiązania umowy w zakresie niezaakceptowanych jeszcze prac. Zapłata kary umownej nie wyklucza 
dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 
 

 
§ 11 

Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe umowy 

1.Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Dostawcy. 
 
 
 

Zamawiający:                                                      Dostawca: 
 
 


