
Załącznik nr 5 
U M O W A      Nr  …............/Z /2016 – projekt 

      zawarta w dniu …...................... r. w  wyniku  postępowania przetargowego  o
zamówienie publiczne   nr 4006/2016 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: 19 475
000 PLN -  reprezentowaną przez  2 członków Zarządu  wymienionych poniżej:

Andrzej Bujnowski                            -                  Prezes Zarządu
Janusz Roszkowski                            -                 Członek Zarządu

a
…................................................................................................................ 

 reprezentowaną przez:
1. .............................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą

została zawarta umowa następującej treści:
 

§ 1

1. Dostawca   zobowiązuje  się  sprzedać Kupującemu:  ręczniki i papier toaletowy lub
worki foliowe    w asortymencie i w ilościach  określonych w Załączniku nr 1 .
2. Wartość przedmiotu dostaw wynikających z niniejszej umowy wynosi :

Pakiet 1  ( ręczniki i papier toaletowy )  – wartość oferty netto: …...................... + VAT=
…...........  zł  brutto  .  Słownie:  …......................................  zł
….............................................

Pakiet 2   ( worki foliowe ) –  wartość  oferty netto: …...................... + VAT= …...........  zł
brutto . Słownie: …...................................... zł …...........................................

Ceny  ustalone  niniejszą  umową  są  cenami  obejmującymi  koszty  transportu  do
magazynu  Kupującego  w  Ełku   wraz   z   rozładunkiem   i   przeniesieniem  do
wskazanych   pomieszczeń magazynowych Kupującego.

§ 2

1. Dostawca   zobowiązuje  się   dostarczać  własnym staraniem  zamówione ręczniki ,
papier  toaletowy  lub    worki  foliowe    w  ilościach  i  rodzajach  asortymentowych
określonych niniejszą umową, partiami - według  wyboru Kupującego, każdorazowo po
uprzednim  sprecyzowaniu   przez    Kupującego  przedmiotu    dostawy   cząstkowej
/telefonicznie lub faxem  bądź  na  piśmie/.

2. Kupujący może domagać się realizacji do 3  dostaw cząstkowych w miesiącu.

§ 3

1. Dostawa   zamówionej  partii   winna  się   odbyć w  czasie   …...........................  dni
roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. Nieterminowe  dostarczenie  towaru  z  winy  Dostawcy  może  spowodować
natychmiastowe zerwanie  bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia. 

3. Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w dostawie wynosić będzie 100,00  zł.
4. Kara umowna w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za

które odpowiada Dostawca wynosić będzie 5 % wartości brutto zamówienia;
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§ 4

1. Kupujący zastrzega sobie prawo korygowania wielkości zamówienia w trakcie realizacji
umowy.

2. Dostawca nie może żądać od Kupującego zakupienia ręczników, papieru toaletowego i
worków foliowych  w pełnej  wysokości  określonej rodzajowo i wartościowo według § 1
niniejszej  umowy,  ani   też   domagać  się  realizacji   dostaw   zamiennych   lub
odszkodowania  z  tytułu niepełnej realizacji zamówienia.

§ 5

1. Kupujący  zobowiązuje się płacić Dostawcy za dostarczone towary według cen brutto
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.

3. Dopuszcza  się  dokonanie  przez  Zamawiającego  przesunięć  ilościowych  pomiędzy
poszczególnymi pozycjami asortymentowymi , przy zachowaniu maksymalnej wartości
zamówienia , co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty.

§ 6

1. Dostawca  zapewni   niezmienność cen  brutto  sprzedawanych  ręczników,  papieru
toaletowego lub   worków foliowych   przez  okres  trwania umowy tj, 24 miesiące. 

§ 7
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  7  dni  od  daty  jej

zgłoszenia.
3. Wszczęte  postępowanie  reklamacyjne  będzie  podstawą  do  odroczenia  przez

Kupującego terminu opłacenia danej faktury w całości lub w części.

§ 8

1.  Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  zwanego  dalej
„zabezpieczeniem”,  w  wysokości  5  %  ceny  ofertowej  tj.  ......................  zł
słownie: ..........................................  ) w formie zadeklarowanej w swojej ofercie w terminie
nie później niż w dniu podpisania umowy.
2.  W przypadku  wniesienia  wadium w pieniądzu Wykonawca  może wyrazić  zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

§ 9

1. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
wykonawcy,  z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ustawy 
prawo zamówień publicznych, tj. w przypadkach i na warunkach określonych poniżej: 

1) w przypadku, w którym termin realizacji umowy uzależniony jest od realizacji
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przez zamawiającego przedsięwzięcia niezbędnego do należytego wykonania
przedmiotu  umowy,  którego  nie  dało  się  przewidzieć  na  etapie  zawarcia
umowy,  termin  realizacji  umowy  może  ulec  zmianie  o  okres  konieczny  do
realizacji tego przedsięwzięcia, 

2) w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w związku ze zmianą
powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  zakresie  wyznaczonym
przepisami  prawa  w  celu  doprowadzenia  umowy  do  stanu  zgodnego  z
przepisami prawa.

3. W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo 
zamówień publicznych (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego 
oświadczenia strony której danych zmiana dotyczy). 

1) danych kontaktowych, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego).

        § 10

1. Umowę  niniejszą  strony zawierają    od dnia  …................... r.   do dnia …...............  r. 
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 2015 r. poz. 2164 ze 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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