
WZÓR  

UMOWA NR  ....................... 

na 

ZAKUP I DOSTAWĘ ................................................. 

                                 zawarta w dniu ........................ r. 

Pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM:  Przychodnia Rejonowa w Jaworze  

 ul. J. Piłsudskiego 10, 59-400 Jawor 

Nr rejestru: 000000001145, 

NIP: 695-13-51-570, REGON: 390631706 

reprezentowanym  przez: 

Kierownika Przychodni –  

przy udziale 

Głównej Księgowej –  

a 

WYKONAWCĄ:               ........................................................................................... 

                                              ul.  . .................................................................................. 

                                             Nr telefonu ...........................  Nr fax. .............................. 

                                             NIP: ............................  REGON: .................................... 

 

reprezentowanym przez:  

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

 

     Umowa zawarta zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) z Wykonawcą wybranym zgodnie  

z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

 

Treść umowy 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa ............................................................................... 

według Załącznika Nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2  

Wykonawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać transportem na własny koszt  

i ryzyko (do magazynu Przychodni Rejonowej w Jaworze, III piętro), w ilościach 

podanych przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, po cenach zawartych w Ofercie. 

 

§3 

1. Każdorazowo zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres email: 

................................................... przez upoważnioną do tego osobę po stronie 

Zamawiającego (…………..), potwierdzone niezwłocznie na piśmie. Wykonawca 



zobowiązany jest dostarczyć zamówioną partię towaru w ciągu maksymalnie 5 dni   

po otrzymaniu zamówienia mailem. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy 

lub poza godzinami pracy magazynu Przychodni Rejonowej w Jaworze dostawa 

nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

2. W przypadku nagłej potrzeby, Zamawiający ma prawo złożyć zamówienie na „cito", 

telefonicznie lub w jakikolwiek inny sposób, a Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć zamówiony w tym trybie towar w terminie 72 godzin licząc od momentu 

otrzymania zamówienia. 

§4 

1. Wykonawca oświadcza, że towary, o których mowa w § 1 posiadają świadectwo 

dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania 

zgodne z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca gwarantuje, że towar jest dobrej jakości, wolny od wad i o terminie 

ważności nie mniejszym niż 12 miesięcy. Wyżej wymienione warunki dostaw będą 

sprawdzane przez Zamawiającego przy każdorazowym odbiorze towaru. 

3. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość towaru w okresie podanym na opakowaniu pod 

warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez 

Zamawiającego. 

§5 

1. O wadach stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

telefoniczne potwierdzając to pismem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 

zrealizowania dostawy. 

2. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie,             

nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 

3. Dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad nastąpi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6  
W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot 

zamówienia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, 

dostarczając za zgodą Zamawiającego ich pełny odpowiednik lub umożliwi zakup 

niezrealizowanej dostawy u innego wskazanego przez Wykonawcę podmiotu zobowiązując 

się do pokrycia ewentualnej różnicy ceny wynikającej z takiego zakupu, przy czym różnica 

nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru  

wynikającego  z załącznika cenowego  do niniejszej umowy. 

 

§7 

1. Ceny jednostkowe netto przedmiotu Umowy zawarte są w Załączniku Nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

§ 8  

1. W cenach jednostkowych zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu 

Umowy do siedziby Zamawiającego, według zasad przyjętych w niniejszej Umowie. 

2. Ceny podane w ofercie przez Wykonawcę mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 

Umowy tylko z powodu przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. w przypadku zmian: 

a) cen leków urzędowych w chwili zmiany ich z mocy prawa w odpowiednim dzienniku 

urzędowym, 

b) stawki VAT. 



3. Wzrost cen będzie następował o taki sam procent, jaki wynika z podwyżek 

niezależnych  od Wykonawcy, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży. 

 

§9 

1. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności na rachunek bankowy 

Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony 

towar. 
2. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego. 
  
 

§10  
1. Zmiana, odstąpienie i rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień Umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do 

Umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli ich uwzględnienie miałoby zmienić 

treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia  .................... r. do dnia ...................... r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. Odstąpienie od Umowy w terminie 30 dni przysługuje również, kiedy wystąpią m.in. 

następujące okoliczności: 

a) nieterminowa 3-krotna realizacja  dostaw, 

b) jednorazowa rażąca zwłoka w realizacji dostawy rozumiana, jako okres 

przekraczający 14 dni od dnia złożenia zamówienia, 

c) trzykrotna reklamacja jakości przedmiotu zamówienia, 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

5. „SIŁA WYŻSZA” 

1) Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez 

okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane 

jako Siła Wyższa. 

2) Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 

kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 

przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 

szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, 

itp. 

3) W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę 

o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne 

rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.  

4) Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 

zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, 



w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana  do podjęcia wszelkich 

działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje 

działanie siły wyższej. 

5) Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Suły wyższej, 

na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 

obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 

działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania 

siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża 

się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych. 

6) Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony 

mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze 

Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych 

usług. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 13 

Spory mogące wynikać ze stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, w razie braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Jaworze. 

 

§ 14 

Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,               

po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A  
 

 


