
Załącznik nr 4 do Zapytania 

 
 

Umowa  nr  .................. 

na  dostawę  środków  ochrony osobistej - wzór 
 

 

W dniu ....................................... w Złotoryi, pomiędzy: 
 

 Szpitalem Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. 

59-500 Złotoryja, ul. Hoża 11 

NIP : 727-27-94-963  REGON : 360936346 
KRS : IX Wydział Gosp. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, pod numerem 0000543243 

 

reprezentowanym przez: 
 

1. Jolanta Klimkiewicz – Prezes 
 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 
 

a 
 

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

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

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

 KRS: ............................................ 
 

 reprezentowanym przez: 

 ................................................. - .................................... 

 ................................................. - .................................... 
  

 zwanym w treści umowy Wykonawcą 
 

 

 

została zawarta umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia                    

publicznego na rzecz realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

spowodowanemu przez Covid-19 - 3" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 

9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, o następującej treści: 

 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje zgodnie z formularzem ofertowym, środki 

ochrony osobistej według „zestawienia asortymentowo-cenowego” będącego załącznikiem do 

niniejszej umowy. 
 

 

§ 2 
 

1. Zamawiający zamawia towar składając zamówienie w formie faksu lub drogą elektroniczną. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca dostarcza towar do apteki Zamawiającego na adres: 

ul. Hoża 11 

59-500 Złotoryja 

2. Towar dostarczany jest na własny koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 60 dni, licząc od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 
 

3. Dostawa może zostać dokonana w maksymalnie dwóch transzach. 

 



§ 4 
 

1. Odbiór towaru przez Zamawiającego następuje przez osobę upoważnioną – pracownika apteki              

lub osobę uprawnioną. Odbiór jest potwierdzany podpisem i pieczątką. 

 

§ 5 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie koszty realizacji                     

i obowiązujący podatek. 
 

2. Wynagrodzenie określone zostało na podstawie ilości i wartości, określonych w formularzu 

ofertowym Wykonawcy z dnia …................................................ roku: 
 

Wartość realizacji umowy: 

 netto …........................................ złotych        VAT …...% …......................... złotych 

brutto …....................................... złotych 

(słownie brutto….............................................................................................. ..../100) 
 

3. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania należności za otrzymany towar w terminie 30 

dni, od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za daną dostawę, przelewem na 

konto zgodne z numerem podanym na fakturze. 

Termin powyższej zapłaty uważa się za spełniony, jeżeli wpłata na konto Wykonawcy nastąpi do 

ostatniego dnia określonego terminu. 
 

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w pkt 3, Wykonawca za opóźnienie może 

naliczać odsetki w ustawowej wysokości. 
 

5. Strony ustalają, że ewentualna zmiana cen, może mieć miejsce w razie okoliczności niezależnych 

od  Wykonawcy, takich jak: 
 

• zmiana cen urzędowych, 
 

• zmiana stawki podatku, 
 

• zmiana cen producenta, kursu walut, opłat celnych, 
 

• zmiana wynikająca z obowiązującego Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oraz 

wyrobów medycznych.             

 

§ 6 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

odstąpienia od zawarcia lub realizacji umowy w przypadku nie przekazania dotacji (od podmiotu 

finansującego), oraz zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że realizacja umowy, nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania lub zawarcia umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne: 
 

1. Zamawiającemu w przypadku braku możliwości zrealizowania dyspozycji z §3 niniejszej 

umowy, przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości wynikającej                        

z postanowień ust. 2 §5 w dodatkowej kwocie 10% wartości niedostarczonego przedmiotu 

umowy. 
 

2. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 
 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 10% całkowitej wartości zamówienia. 

 

§ 8 
 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
 

 



 

§ 9 
 

1. Zamawiający ma prawo składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni, od 

daty otrzymania dostawy. 
 

§ 10 
 

1. Jeżeli przy realizacji niniejszej umowy zachodzić będzie konieczność przetwarzania danych 

osobowych którejkolwiek ze stron umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ich 

przetwarzania w zakresie i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy,                                       

z zachowaniem wymogów prawnych określonych przepisami z ustawy z dnia 18 maja 2018r.                        

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 
 

§ 11 
 

1. Wykonawca obowiązany jest do posiadania przez okres trwania umowy, aktualnej polisy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności, której kopie 

zobowiązuje się niezwłocznie przedkładać Zamawiającemu. 

 

§ 12 
 

1. Zmiany w treści umowy mogą być dokonane wyłącznie z zgodą obu Stron, oraz wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą mieć zastosowanie 

przepisy „Kodeksu Cywilnego”, „Prawa Zamówień Publicznych”, a ewentualne spory 

rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 
 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

                Zamawiający:         Wykonawca: 

 

 
 
 


