
Załącznik nr 4 
UMOWA NR …….. 

 

Zawarta w dniu .............. pomiędzy: 
 

Powiatowym Centrum   Medycznym   Sp.   z   o.o.   NZOZ   Szpital   Powiatowy   w   Wieruszowie, 
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście 
w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 100540800, NIP 9970128656, 
reprezentowanym przez: 

 

1) Panią Eunikę Adamus – Prezes Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 
 

……………………………………………………………., NIP: ................................. , reprezentowanym przez: 
 

1) …………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 
 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę artykułów spożywczych do 
kuchni szpitalnej, zgodnie z załączoną ofertą. 

 

§ 2 
 

1. Umowa jest zawarta z Wykonawcą na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy, do dnia 
…………………... 
2. Integralną częścią umowy jest złożona oferta cenowa. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu innych wyrobów nieobjętych umową, gdzie cena 
będzie ustalana w drodze negocjacji cenowej, indywidualnie. 
4. Na wyszczególniony towar w ofercie będzie obowiązywała stała cena przez cały okres trwania 
umowy. 
5. W razie istotnej zmiany cen rynkowych ( wzrost lub spadek ) dla określonego produktu, strony 
dopuszczają możliwość zmiany ceny określonej w niniejszej umowie poprzez przyjęcie na wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego nowej ceny będącej ceną rynkową stosowana dla danego produktu. 
Za istotną zmianę ceny strony przyjmują jej 20 % wzrost lub spadek. 

§ 3 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma zapłatę w oparciu o przedstawioną fakturę 
VAT, wycenioną na podstawie złożonej oferty cenowej. 
2. Fakturowanie nastąpi  ……………………….  na podstawie każdorazowych dowodów dostawy. 
3. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność w terminie 30 dni od daty odebrania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
§ 4 

 
1. Każda dostawa będzie poprzedzona zamówieniem ilościowo – asortymentowym ze strony 
Zamawiającego, tj. pracownika kuchni szpitalnej – dietetyka. 



2. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia zamówienia, w którym wskaże ilość, rodzaj 
i proponowany czas dostawy. W celu otrzymania zamówionego towaru w danym dniu, zamówienie 
powinno być złożone, nie później niż 2 dni przed proponowanym terminem dostawy, do godziny 
10:00. 
3. Zamówiony towar będzie dostarczony do Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy. 
Miejscem dostawy jest kuchnia szpitalna Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital 
Powiatowy w Wieruszowie, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów. 
4. Przyjęcie dostawy odbywać się będzie tylko w dni robocze w godzinach od 06:00 do 08:00. 
5. Zamawiający dokona odbioru towaru ilościowego przy dostawie. Uzasadnione reklamacje 
jakościowe i ilościowe Zamawiającego zostaną złożone w ciągu 12 godzin roboczych od dnia 
otrzymania towaru. 
6. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku uzasadnionego zakwestionowania dostawy przez 
Zamawiającego, dokonać wymiany danej partii towaru na inną porównywalną, ale nie wyższej 
wartości. 
7. Do każdej faktury powinna być dołączona specyfikacja dostawy. 

 
 

§ 5 
 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, będą kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w skutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za ostatnią dostawę, 
c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, za 
które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za ostatnią dostawę. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody – gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną. 

 
 

§ 6 
 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 

§ 8 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



 


