
               Załącznik Nr 6 

UMOWA PN/22/2020 
 
Zawarta w dniu .............................. 2020 r. w Sandomierzu pomiędzy:  
 
Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejo-
nowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP: 864-15-77-743, REGON: 000302385, 
reprezentowanym przez: 
Marek Kos  -   Dyrektor SSDŚ, 
zwanym dalej „Zamawiającym”; 
       
a:  
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

zwanym, dalej „Wykonawcą”. 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo    
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawarto umowę następującej 
treści: 
 

§ 1. 
     Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych o cechach     
i w ilości zgodnej z wykazem ujętym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stano-
wiącym zał. nr 1 do SIWZ, oraz zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ................. r., 
która stanowi integralną część niniejszej umowy, tj: 

      a)..................................................................................................................................................................................... 
2. Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z 

prawa opcji, które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20% realizację za-
mówienia w stosunku do podstawowego zakresu zamówienia określonego w § 1 ust. 1, z tym 
zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiają-
cego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 

 
§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Towar będzie dostarczony przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy na podstawie bieżących 
zamówień, wystawianych przez Zamawiającego i przesyłanych Wykonawcy za pośrednic-
twem poczty elektronicznej lub faxu, bądź na podstawie zgłoszenia telefonicznego, w zakre-
sie Pakietów I, IV, V w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia, w zakresie Pakietu II        
i III w terminie 1 dnia od daty otrzymania zgłoszenia.  

2. Wszelkie szkody powstałe podczas transportu obciążają Wykonawcę. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania do 20% przedmiotu umowy okre-

ślonego w § 1 ust. 1, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar oraz bez moż-
liwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługiwać 
będzie wynagrodzenie: 

a) netto w kwocie ………….. zł. (słownie: ………………………………………….............................złotych), 
b) podatek od towarów i usług VAT ……….. zł. (słownie: ………………………......................złotych), 
co stanowi wynagrodzenie brutto w kwocie ……….. zł. (słownie: …………………................złotych). 
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2. Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę wynikającą z oferty. 
3. W przypadku braku możliwości sprzedania produktu bez względu na przyczynę Zamawia-

jący ma prawo zakupić go u podmiotu trzeciego, a różnicą wynikającą z wyższej ceny Za-
mawiający może obciążyć Wykonawcę. 

4. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, 
załadunku, transportu, ubezpieczenia, podstawienia pod magazyn Zamawiającego i rozła-
dunku. 

5.  Zmiana stawki podatku VAT nie spowoduje zmiany wynagrodzenia netto należnego Wyko-
nawcy. 

6. Rozliczenie należności za dostarczony towar nastąpi fakturą przesłaną zgodnie z ustawą         
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2191), wystawioną przez Wykonawcę po faktycznym wykonaniu określonego 
przez Zamawiającego zamówienia. 

7. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni (termin minimalny) od daty otrzymania prawi-
dłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy:...................................................................................... 

8. Jednocześnie na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania 
faktur bez podpisu Zamawiającego. 

9. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie 
przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przy-
padku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć 
odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

10. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilne-
go, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz jego podmiotu 
tworzącego. 

11. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą 
stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani ja-
kiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej strony stosunku zobowią-
zaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.  

12. Niewykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych przez Zamawiającego, w szczególności 
dotyczących płatności, nie może być podstawą odmowy świadczenia dostaw ze strony Wy-
konawcy i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu. 

13. Wykonawcy nie przysługuje prawo potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec 
Zamawiającego z wierzytelnościami Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

14. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wyko-

nawca zobowiązany jest do wskazania: 
a) części powierzonego zamówienia: ………………………………………………………………………. 

b) nazwy i adresu podwykonawcy: …………………………………………………………........................ 

 
§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone przez niego produkty spełniają wymogi 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. „O bezpieczeństwie żywności i żywienia” ( tj. Dz. U. z 2019 
poz. 1252 z późn. zm), oraz są zgodne z normami jakościowymi HACCP. 

2. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące 
produktów będących przedmiotem niniejszej umowy, przy pierwszej dostawie jak również 
na każdorazowe żądanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wyładunku dostarczonego towaru w miejscu wskazanym 
przez Kierownika kuchni lub Magazyniera. 

4. Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy produktów będących przedmiotem ni-
niejszej umowy w godzinach od 6: 00 do 13:00, w zależności od rodzaju pakietu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w oryginalnych opakowaniach produ-
centa, z czytelnym oznaczeniem na opakowaniu składu produktu i daty przydatności do spo-
życia. Nie dopuszcza się stosowania etykiet zastępczych na opakowaniach. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty z datą przydatności do spożycia nie krót-
szą niż dwa miesiące w przypadku asortymentu z Pakietu I w przypadku asortymentu              
z Pakietu V z datą przydatności do spożycia nie krótszą niż sześć miesięcy. 

7. Przy każdorazowej dostawie jaj Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
dokument określający warunki transportu i przechowywania jaj, wystawiony przez produ-
centa.  

§ 5. 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Zamawiający jest zobowiązany dokonywać kontroli zgodności dostawy z dokumentami jej 

towarzyszącymi, co do asortymentu, ilości i kompletności. 
2. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający zobowiązany jest wysłać zawiadomienie wraz 

z protokołem stwierdzającym braki ilościowe, bądź stwierdzone uszkodzenia oraz próbki 
uszkodzonego towaru.  

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający ma 
prawo do składania reklamacji najpóźniej w terminie do daty ważności podanej na opako-
waniu chyba, że Wykonawca dostarczył produkty po terminie ich ważności lub z krótkim 
terminem ważności. 

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający nie-
zwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 
1. braków ilościowych w ciągu 48 godzin, 
2.  wad jakościowych w ciągu 14 dni. 

5. Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do odebrania wadliwego towaru     
w terminie niezwłocznym oraz dostarczenia towaru wolnego od wad, oraz zobowiązuje się 
do uzupełnienia braków ilościowych towaru. 

 
§ 6. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe dostawy, w tym dostawy z brakami ilościowymi i wadami jakościowymi 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % wartości brutto danej dostawy za każdy 
dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru. 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca za-
płaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto pakietu określonego w § 1 ust. 1    
w zakresie, którego nastąpiło odstąpienie, 

c) za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca za-
płaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego pakietu okre-
ślonego w § 1 ust. 1 w zakresie którego nastąpiło wypowiedzenie. 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca będzie zobowiązany 
do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniającego pokrywającego w całości ponie-
sioną szkodę. 

3. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obcią-
żeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń 
kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wyko-
nawcę. 

§7. 
Spory 

Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia umowy będą dążyć  w 
dobrej wierze do rozwiązania sprawy we własnym zakresie, a następnie poprzez rozstrzygnięcie 
przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 
 

§8. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje ją wadliwie lub w spo-
sób sprzeczny z ofertą w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okoliczno-
ściach. 
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2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżą-
cych po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca przerwie dostawy, 
b) Wykonawca w trakcie realizacji umowy nie wykona z własnej winy części umowy, 
c) Wykonawca w trakcie realizacji umowy dostarczy produkty niezgodne z treścią SIWZ        

i ofertą, 
d) w trzech kolejno następujących po sobie dostawach zaistnieją braki ilościowe lub wady 

jakościowe produktów, 
e) w trzech kolejno następujących po sobie dostawach nastąpi opóźnienie wynoszące co 

najmniej 5 dni roboczych. 
3. W razie zaistnienia 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 dnia powzięcia wiadomości      
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagro-
dzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. W przypadku, gdy umowa obejmuje kilka pakietów, postanowienia § 8 ust. 1, 2 i 3 mają za-
stosowanie dla każdego pakietu z osobna. 

 
§ 9. 

Zasady aneksowania umowy 

1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności zachowania 
formy pisemnej. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strony przewidują 
możliwość aneksowania umowy w następujących przypadkach: 
1) Następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Wykonawcy. 
2) W przypadku: 
a) Zaprzestania produkcji, 
b) decyzji właściwego organu o czasowym wstrzymaniu w obrocie lub wycofaniu danego 

produktu  - Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć produkt o takim samym skła-
dzie i takim samym zastosowaniu przy założeniu, iż cena jednostkowa produktu nie mo-
że być wyższa od ceny przetargowej, a w przypadku gdy dany produkt będzie tańszy 
Wykonawca obniży cenę przetargową. 

3) W przypadku obniżenia przez producenta ceny produktu, Wykonawca ma obowiązek 
wprowadzić taką zmianę do oferty przetargowej i umowy. 

4) W przypadku nie zrealizowania całości umowy na wniosek Wykonawcy i za zgodą         
Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie terminu re-
alizacji umowy do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy. 

5) Zmiany stawki podatku VAT.     
3. Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 

1 pkt. 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby takiej 
zmiany i po spełnieniu określonych przesłanek. 

 
§ 10. 

Pozostałe postanowienia         
1. Umowa obowiązuje od dnia …………….. r. do ……………. r. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną cześć 

umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowane będą przepisy Kodek-

su Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zama-

wiający, a 1 Wykonawca.              
                                                        
 
                    WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY 


