
Załącznik nr 2: projekt umowy

U M O W A      Nr ..../Z/2012

zawarta w dniu  ........................ r. w  wyniku  postępowania przetargowego  o  zamówienie publiczne   
nr 5193/2012 pomiędzy „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., 19-300 Ełk, ul. Baranki 24 Sąd Rejonowy w 
Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Nr KRS 0000026179 NIP 848-
16-30-309  Kapitał zakładowy:17 575 000 PLN - reprezentowaną przez 2 członków Zarządu spośród 
wymienionych poniżej:

1. Andrzej Bujnowski                                                   -                  Prezes Zarządu
2. Janusz Nowakowski                                                               -                  Zastępca Prezesa Zarządu
3. Janusz Roszkowski                                          -                  Członek Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Kupującym.
a
............................................................................................................................................................... 
NIP :                                         KRS:                              Kapitał zakładowy:
reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Dostawcą

została zawarta umowa następującej treści:
§ 1

Wyłonienie Dostawcy i zawarcie niniejszej umowy jest rezultatem wyboru  najkorzystniejszej oferty  w 
trybie  przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne nr 5193/2012

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się sprzedać Kupującemu maksymalnie w okresie do  materiały opatrunkowe i 
szewne w asortymencie  i  w ilościach określonych w specyfikacji   istotnych   warunków zamówienia 
/SIWZ/, która wraz z ofertą dostawcy stanowi integralny załącznik do umowy.

2. Wartość przedmiotu dostaw wynikających z niniejszej umowy wynosi:
a.( PAKIET od 1-24)  – .... – wartość oferty netto: ......................... zł + VAT= ...................... zł wartość 
brutto (słownie: .................................................................................................)

3. Ceny  ustalone niniejszą umową  są  cenami obejmującymi koszty transportu do  Apteki Zakładowej 
Kupującego w Ełku wraz z rozładunkiem i przeniesieniem do wskazanych   pomieszczeń magazynowych  
Kupującego w godzinach 7.00 do godz. 14.00.

§ 3

1. Dostawca  zobowiązuje  się dostarczać własnym staraniem  zamówione materiały opatrunkowe          i 
szewne w  ilościach  i  rodzajach  asortymentowych   określonych  niniejszą  umową,  partiami–  według 
wyboru  Kupującego,   każdorazowo  po  uprzednim  sprecyzowaniu  przez  Kupującego  przedmiotu 
dostawy  cząstkowej  /telefonicznie i faxem bądź na piśmie lub e-mailem/.

2. Kupujący może domagać się realizacji do 6 dostaw cząstkowych w miesiącu.
3. Wraz z dostawą należy dostarczyć fakturę w wersji elektronicznej na dyskietce bądź przesłać drogą e-

mailową na adres: apteka-pm@promedica.elknet.pl w formacie wymiany danych DATA FARM. 

§ 4

1. Dostarczone  materiały opatrunkowe i szewne muszą  posiadać  termin ważności (jeżeli jest wymagany) 
nie krótszy  niż  3 miesiące od daty realizacji dostawy za wyjątkiem:
a) pakietów od 1 -15  gdzie wymagany jest min. 12 miesięcy okres przydatności produktu.

2. Dostawa  zamówionej partii towaru winna się odbyć w czasie  max. do 3 dni roboczych od momentu 
złożenia  zamówienia  przez  Kupującego.  Po  tym  terminie  Zamawiający  ma  prawo  do  dokonywania 
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zakupu u innego dostawcy lub producenta a różnicą kosztów zakupu oraz dostawy obciążyć dostawcę.
3. Nieterminowe dostarczenie towaru przez dostawcę może spowodować natychmiastowe zerwanie umowy 

bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia. 
4. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupujacemu kary umowne jak poniżej:

a) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 1% wartości brutto  
zamówienia cząstkowego;

b) Karę umowną w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Dostawca w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia;

§ 5
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy po uprzednim pisemnym jej wypowiedzeniu w 

terminie 30 dni okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Wykonawca nie wywiązuje się z warunków 
umownych, a w szczególności gdy:

a) dostarczony towar jest złej jakości, a Wykonawca nie uznaje reklamacji,
b) dostarczony towar jest niezgodny z określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
c) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego przedsiębiorstwa.

§ 6

1. Strony  ustalają,  że  Kupujący  może  zastrzegać  sobie  prawo  korygowania  wielkości  zamówień 
cząstkowych w trakcie realizacji umowy.

2. Dostawca nie może żądać od Kupującego zakupienia materiałów opatrunkowych oraz szewnych w pełnej 
wysokości  określonej  rodzajowo  i  wartościowo  według  §2  niniejszej  umowy,  ani  też  domagać  się 
realizacji dostaw zamiennych lub odszkodowania z tytułu niepełnej realizacji zamówienia.

§ 7

1. Kupujący zobowiązuje się płacić Dostawcy za dostarczone materiały opatrunkowe i szewne według cen 
podanych w ofercie przetargowej.

2. Należność  za dostarczone towary regulowana będzie po dostarczeniu faktury przelewem na rachunek 
Dostawcy w terminie 30 dni od daty wykonania dostawy cząstkowej.

§ 8

1. Dostawca   zapewni   niezmienność  cen sprzedawanych  materiałów opatrunkowych  i  szewnych przez 
okres od daty zawarcia umowy do dnia 

2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązującą od wejścia w życie  
nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego.

§ 9

1. Postanowienia  umowy nie  mogą ulec  zmianie,  chyba   że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

2. Wszelkie   zmiany  i   uzupełnienia   umowy wymagają  pod rygorem  nieważności  formy pisemnego 
aneksu.

3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje niższą 
cenę lub zamiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego.

§ 10

1. Reklamacje  z  tytułu  niewłaściwej  ilości  i  jakości  dostarczonego  towaru  Kupujący  winien   składać 
Dostawcy  w  terminie 14 dni  od daty  realizacji dostawy cząstkowej.

2. Reklamacja winna być załatwiona przez Dostawcę w terminie 5 dni od daty jej zgłoszenia.
3. Wszczęte  postępowanie  reklamacyjne  będzie  podstawą  do  odroczenia  przez  Kupującego  terminu 

opłacenia danej faktury w całości lub w części.
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§ 11

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto 
podanej w ofercie, co stanowi ................. zł (słownie: ............................złotych 00/100)

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze późn. zm.)

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 12

1. Umowę  niniejszą strony zawierają  na czas określony od dnia  ...................... r.  do dnia 15.12.2013r.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
późn. zm.)

3. Ewentualne spory  powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo z 
uwagi na siedzibę Kupującego.

4. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

  

                     DOSTAWCA                                                                 KUPUJĄCY
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