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UMOWA  

 
zawarta dnia ..........2018 r. w Korfantowie pomiędzy:  
Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z siedzibą w Korfantowie 48-317 przy ul. 
Wyzwolenia 11, NIP 7531567625 Regon 000654530, reprezentowanym przez: 
      mgr inż. Wojciecha Machelskiego -  Prezes Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
.............................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez: 
1. ..................................................................................... 
2. .................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych w ilości zgodnej z ofertą 
złożoną w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego ZK/14/2018. 

 
§ 2 

1. Termin dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego Korfantów ul. Wyzwolenia 11 - Dział 
Farmacji, nastąpi na wezwanie Zamawiającego sukcesywnie przez okres 13 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. Dostawa w danym dniu od godz. 8:00 
do godz. 14:30 z wyjątkiem sobót i niedziel. W przypadku nagłych dostaw miejsce dostawy zostanie 
uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia 
złożenia zamówienia przez Zamawiającego (faksem). 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości i asortymentu poszczególnych pozycji zawartych w 
załączniku nr 1 w okresie trwania umowy. Jednakże zmiana ilości asortymentu nie może 
przekroczyć 20 % wartości umowy. Decyzje w powyższym zakresie podejmuje Zamawiający.  

4. Koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca – dostawa następować 
będzie transportem Wykonawcy. 

5. Termin ważności na wszystkie pozycje zamówienia będzie nie krótszy niż 6 m – cy od daty dostawy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku zrealizowania 

zamówienia pod względem wartościowym w terminie wcześniejszym niż okres na jaki została 
zawarta. Wypowiedzenie nastąpi ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia Zamawiającego do 
Wykonawcy – w tej dacie umowa wygasa.  

7. Umowa wygaśnie również po upływie okresu na jaki została zawarta, niezależnie od wartości 
zrealizowanych dostaw. 

§ 3 
1. Za dostarczenie przedmiotu zamówienia strony ustalają cenę netto na kwotę ............zł (słownie: 

pięć tysięcy dwie) + VAT tj.:  …………………….. zł brutto (słownie: 
……………………………………….)  wg oferty  cenowej Wykonawcy z dnia ……………… r. 

2.  Strony przewidują możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany wysokości podatku VAT 
wynikającego z obowiązujących przepisów. 

 
§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w Banku 
.........................................nr: ........................................................................................... w ciągu 30 
dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dostarczeniu towaru. 
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2. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, o którym mowa w pkt. 1. Wykonawcy 
przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej po uprzednim wezwaniu do zapłaty 
należności głównej. 

3. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest data obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

4. Faktury dostarczane będą wraz z towarem. W przypadku wystawienia faktury w sposób błędny lub 
niezgodny ze stanem faktycznym, będzie ona zwracana przewoźnikowi (kierowcy) realizującemu 
dostawę lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości już po dostarczeniu towaru do 
Zamawiającego, faktura zostanie odesłana Wykonawcy w terminie 5 dni od dostarczenia towaru, a 
płatności wstrzymane. 

5. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty całości lub części należności, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia 
dokumentu korygującego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych 
uchybieniach. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianej w pkt 5 niniejszego paragrafu poprawnie wystawiona 
faktura dostarczana będzie przez Wykonawcę pocztą i termin jej płatności liczony będzie od daty jej 
dostarczenia Zamawiającemu i wynosić będzie 30 dni. 

 
§ 5 

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego towaru Zamawiający wymaga jego wymiany 
na towar wolny od wad w terminie do 3 dni od daty uznania reklamacji, przy czym termin rozpatrzenia 
reklamacji nie może być dłuższy niż 7 dni. 
Zamawiający zgłasza reklamację drogą telefoniczną w ciągu 5 dni po dostarczeniu towaru przez 
Wykonawcę do Zamawiającego. 
 

§ 6 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

b) w wysokości  5 % wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

c) w wysokości 3 % wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych 
lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad; 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości 
niezrealizowanej części  umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Zamawiający. 

§ 7 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia .............r.  do dnia .............r. 

 
§ 8 

Odpowiedzialnym za realizację umowy jest: 
Po stronie Wykonawcy: .................................................................. nr telefonu: .............................. 
Po stronie Zamawiającego: mgr Teresa Owczarek, nr telefonu: 077 43 44 010. 
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§ 9 
Wykonawca nie może zbyć lub obciążyć (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie) wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§ 10 
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 1-go 
miesiąca od daty dowiedzenia się o tej okoliczności przez Zamawiającego, w tej sytuacji Wykonawcy 
nie przysługują kary umowne, o których mowa w § 6 ust. 2. 

 
§ 11 

Umowa może zostać wypowiedziana przez jedną ze stron za uprzednim 3 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, z podaniem przyczyny. 

 
§ 12 

W przypadku nie przestrzegania warunków umowy przez jedną ze stron, umowa może zostać 
wypowiedziana przez drugą stronę za uprzednim 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 
§ 13 

W przypadku nie zrealizowania w terminie, o którym mowa w §2, pkt 2 trzech dostaw w czasie 
obowiązywania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w części niezrealizowanej lub 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§ 14 

Zmiany do umowy wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Strony w formie pisemnego 
aneksu. 

§ 15 
Spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§17 

Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
      WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY 
 

 


