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Załącznik nr 5 
Dotyczy; ZP/PN/2/2010 

(wzór) UMOWA NR  ……….  
 
zawarta w Jaworzu w dniu …………. 2010 r. pomiędzy: 
Beskidzkim Zespołem Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej  
43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83, 
NIP: 937–14–94–573, REGON: 000297603, KRS: 0000179093 
Reprezentowanym przez:  
Dyrektora  -  dr n. med. GraŜynę Habdas 
Zwanym dalej  „Zamawiaj ącym” 
a 
…………………………………………………………………….. 
NIP: ………………..  REGON: …………    KRS:……………… 
Reprezentowanym przez: 
…………………………………….. 
Zwanym dalej „Wykonawc ą”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym 
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), strony zawierają umowę 
następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 
§1 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy solanki naturalnej leczniczej (zwanej dalej „solanką”) 
do celów zabiegowych w maksymalnej ilości ………………… litrów ……………… o stęŜeniu 
……….% dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w miejscu wskazanym w ofercie 
Wykonawcy (……….) oraz do zapłaty umówionej ceny. 

3. Zamawiający zastrzega, iŜ zakup solanki będzie realizowany do maksymalnej ilości określonej w 
ust. 1, co oznacza, Ŝe Zamawiający nie jest zobowiązany do nabycia od Wykonawcy maksymalnej 
ilości solanki. 

 
WARTOŚĆ UMOWY 

§2 
1. Łączna wartość umowy stanowi zgodnie z ofertą Wykonawcy kwotę brutto…………….. zł.   
(słownie: …………………. zł ). 
2. Wynagrodzenie za jeden litr solanki wynosi ….. zł brutto. 
3. W jednostkowych cenach ryczałtowych, określonych w ust. 2, zawierają się wszystkie koszty 
związane ze sprzedaŜą solanki, w tym takŜe załadunek na środek transportu Zamawiającego. 
 

WARUNKI PŁATNOŚĆI 
§3 

1. Z tytułu zrealizowanych sprzedaŜy częściowych Zamawiający będzie przekazywał naleŜne 
Wykonawcy kwoty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany kaŜdorazowo na 
fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu właściwej faktury VAT za 
zrealizowaną dostawę częściową. 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest potwierdzony przez Zamawiającego dowód 
sprzedaŜy w formie określonej w Załączniku nr 1,  w którym określono ilość sprzedanej solanki, 
datę odbioru. 

3. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę w okresach miesięcznych, w terminie 7 
dni od zakończenia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Do faktury naleŜy dołączyć dowód sprzedaŜy 
(Załącznik nr 1), jak w pkt. 2. 

4. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego naleŜną Wykonawcy kwotą. 
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WARUNKI I TERMINY SPRZEDAśY 

§4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania sprzedaŜy częściowych solanki, zgodnie z 

zamówieniami składanymi przez Zamawiającego. 
2. Strony ustalają, iŜ sprzedaŜ solanki odbywać się będzie sukcesywnie, średnio ………. raz(y) 

dziennie, w godzinach 8:00 – 13:00.  
3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać solankę własnym transportem, na swój koszt. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień częściowych i określania ich 

częstotliwości oraz wielkości, a takŜe prawo do dowolnego zmniejszania lub zwiększania 
sprzedaŜy solanki w trakcie realizacji umowy. Prawo do zmniejszania lub zwiększania sprzedaŜy 
solanki w trakcie realizacji umowy będzie przysługiwało Zamawiającemu w szczególności w 
przypadku wystąpienia, niemoŜliwych do przewidzenia w chwili podpisania umowy, okoliczności 
powodujących, Ŝe wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów 
ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leŜało w interesie Zamawiającego, albo w 
przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego, czego równieŜ 
nie moŜna przewidzieć na dzień podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić  
zwiększone lub zmniejszone bieŜące potrzeby Zamawiającego. 

5. W przypadku sprzedaŜy przez Wykonawcę solanki  niezgodnej z opisem przedmiotu umowy 
zawartym w niniejszej umowie, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy, a 
Wykonawca ma obowiązek taki towar odebrać. 

6. Wykonawca winien dostarczyć instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i 
przechowywania, jeŜeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków 
magazynowania i przechowywania. 

7. Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad – w tym prawnych i 
fizycznych. 

8. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub 
faksem, nie później niŜ w ciągu 30 dni roboczych od ich wykrycia. 

9. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane i załatwiane przez Wykonawcę nie później niŜ w 
ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie (reklamacji). 

10. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia w wyniku reklamacji nastąpi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, w tym takŜe transport solanki środkiem transportu Wykonawcy lub na jego koszt. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe ceny 1 litra solanki przedstawione w ofercie pozostaną bez 
zmian przez cały okres trwania umowy. 

 
KARY UMOWNE 

§5 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 
a) za opóźnienie w sprzedaŜy solanki lub dostarczeniu nowej solanki w wyniku reklamacji – w 
wysokości 2% wartości brutto sprzedaŜy częściowej, za kaŜdy dzień opóźnienia. 
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 20% 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy, 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

ZMIANY UMOWY 
§ 6 

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. 

 
OKRES UMOWY 

§ 7 
Umowa zostaje zawarta na czas określony 8 miesięcy z mocą obowiązującą od dnia  …………-2010r. 
do 31-12-2010r.  
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w kaŜdym czasie w przypadku nieterminowej 3-krotnej realizacji sprzedaŜy. 
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
moŜe odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

§10 
Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą  
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                     WYKONAWCA: 


