
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 

(tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na dostawę materiałów biurowych 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med. 

 

UMOWA  
 

zawarta w dnia……………….sierpnia 2015 roku w Pabianicach pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED  
z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12,  
NIP:731-10-03-493,  
REGON: 000645292,  
KRS: 0000001111  
reprezentowanym przez: Dyrektora – Annę Szcześniak Rydz zwaną dalej "Zamawiającym"  
a, 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
z siedzibą w:  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
ul.   ……………………………………………………………. 
NIP: ………………………………………………………….. 
REGON: ……………………………………………………. 
KRS: ………………………………………………………….  
reprezentowanym przez:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą"  

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Pabian-Med., szczegółowo określona w opisie przedmiotu zamówienia (formularz 
cenowy Wykonawcy).  
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów biurowych zgodnie z formularzem 
cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot 
umowy w ilości wskazanej przez Zamawiającego wg wystawianych częściowych. Zamawiający 
zobowiązuje się do odebrania asortymentu i zapłacenia ceny.  
3. Podana ilość określona w opisie przedmiotu zamówienia (formularzu cenowym) jest wielkością 
szacunkową i niewiążącą dla stron. Ostateczna ilość uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Ramy umowy stanowią: wartość umowy. Oznacza to, iż 
Zamawiający w okresie trwania umowy może zamówić inną ilość danego asortymentu niż podana w 
formularzu cenowym, jednakże ustalona przez Strony całkowita wartość umowy nie może zostać 
przekroczona.  
 

§ 2. 
 

Wartość umowy wynosi:  
Razem: wartość netto…………………….+…………………… % VAT = wartość brutto: ……………………….złotych.  
 

§ 3. 
1. Dostawa będzie realizowana w cenach jednostkowych podanych w formularzu cenowym.  
2. W cenę, o której mowa w ust. 1 wliczona jest wartość opakowania jednostkowego i zbiorczego.  
3. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres trwania umowy.  
4. Dostawa odbywać się będzie do siedziby Zamawiającego w Pabianicach, ul. Kilińskiego 10/12.  
5. Koszt transportu ponosi Wykonawca.  
6. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia dostawy powstałe przed i w czasie transportu.  
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§ 4. 
1. Asortyment będzie ustalany każdorazowo pisemnie i przesyłany do wykonawcy mailem lub faksem 

(zamówienie częściowe). Na potrzeby składania zamówień częściowych ustala się:  
 

adres mailowy: .................................. 
 
numer faksu: ...................................... 
2. Termin dostawy określa się do 24 godzin od złożenia zamówienia częściowego.  
3. Zamawiający ma prawo w ramach niniejszej umowy przy dokonywaniu zamówień częściowych w razie 
potrzeby zmieniać ich zakres ilościowy i asortymentowy.  
4. Każdemu zamówieniu częściowemu odpowiada jedna faktura.  
 

§ 5. 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za każde zrealizowane zamówienie częściowe przelewem w 
ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, na konto Wykonawcy, numer rachunku bankowego podany na 
fakturze.  
2. Rozliczenie zamówienia odbywać się będzie w polskich złotych.  
3. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
4. Strony wyłączają możliwość zbycia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej 
umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  
 

§ 6. 
1. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 godzin od złożenia zamówienia 
częściowego zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej lub faksem o braku możliwości dostawy 
asortymentu w określonym terminie.  
2. W przypadku braku dostawy asortymentu w terminie 24godzin od zamówienia częściowego oraz w 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo do zakupu asortymentu od osoby trzeciej.  
3. Zamawiający niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu zakupu, 
informuje Wykonawcę mailem lub faksem o zakupie asortymentu od osoby trzeciej.  
4. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 
różnicą wartości w zakupie asortymentu od osoby trzeciej.  
 

§ 7. 
1. Umowę zawiera się na czas określony: od dnia 15 sierpnia 2015 roku  do dnia 14 sierpnia 2017 roku.  
2. Strony mogą rozwiązać umowę za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca 
kalendarzowego z zastrzeżeniem § 8. 
 

§ 8. 
1. W przypadku pięciokrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia częściowego 
umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez 
zachowania terminu wypowiedzenia.  
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną 
w wysokości 15 % wartości pozostałej do wykonania umowy dostawy.  
 
 
 
 



§ 9. 
W przypadku nienależytego wykonania w całości lub w części zamówienia częściowego, Zamawiający ma 
prawo obciążyć Wykonawcę za opóźnienie dostawy karą umowną w wysokości 2 % wartości netto 
zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki. Kara ta będzie automatycznie kompensowana.  
 
 
 

§ 10. 
1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  
2. Załącznik do umowy – formularz cenowy jest integralną częścią umowy.  
 

§ 11. 
1. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                       WYKONAWCA  
 




