
Nr sprawy 105/09/2022                                                                               Załącznik nr 4 – wzór Umowy 

 

UMOWA - wzór 

Zawarta w trybie zapytania ofertowego  pomiędzy: 

 

1. Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Caritas Diecezji Tarnowskiej, 33-330 Grybów, ul. Rynek 

10, NIP 7381010110, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez ks. mgr 

Dawida Włodarczyka – dyrektora Zakładu,  

a  

2. Firmą …………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

NIP…………………………………………………………..REGON………………………………………………………….... 

Reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych Stronami. 
 

 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa preparatów żywieniowych (diet) 

przeznaczonych do żywienia dojelitowego, zgodnie z asortymentem szczegółowo 

opisanym w załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie przedmiot umowy na własny koszt 

każdorazowo do siedziby Zamawiającego według otrzymanych pojedynczych zleceń. 

3. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość dostarczanych produktów. Towar winien 

być w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach z ważną datą ważności produktu. 

4. Ilości preparatów żywieniowych (diet) przeznaczonych do żywienia dojelitowego 

podane w załączniku nr 1 to ilości szacunkowe, które mogą ulec zmianie w trakcie 

obowiązywania umowy. Ostateczna ilość zamawianych artykułów będzie wynikała z 

faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiającemu 

przysługuje prawo do niezrealizowania pełnej ilości i asortymentu produktów leczniczych 

określonych w umowie. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne 

roszczenia.  

5. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i sposób zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 – załącznik asortymentowo-cenowy 

oraz w ofercie wykonawcy. 

6. Dostarczane produkty muszą posiadać stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające  ich 

stosowanie w służbie zdrowia  zgodnie z polskim prawem  oraz prawem Unii Europejskiej. 

Produkty żywieniowe musza posiadać wpis do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych 

Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. W razie wycofania z produkcji lub obrotu handlowego jakiegokolwiek asortymentu 

stanowiącego przedmiot umowy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika 

o parametrach nie gorszych od oryginału,  pod warunkiem, że dostarczony zamiennik jest 

dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującym Urzędowym Wykazem 

Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

 



§ 2. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 
 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są : 

Po stronie Zamawiającego ks. mgr Dawid Włodarczyk – Dyrektor Zakładu 

Po stronie Wykonawcy: ……………………………………………………………………… 
 

O każdej zmianie osób uprawnionych Strony poinformują się pisemnie. 
 

2. Osoby wymienione w ust.1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielenia 

koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z 

niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 
 

 

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

1. Wykonawca przystąpi do wykonania niniejszej umowy w terminie od dnia 01.10.2022 r.  do 

dnia 30.09.2023 r. sukcesywnie według pojedynczych zleceń.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego 

przedmiotu dostawy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w terminie do 3 dni 

roboczych od otrzymania zamówienia od Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 14:00, 

złożonego telefonicznie (tel. .……………………), pisemnie lub pocztą e–mail na adres 

Wykonawcy: …………………………………….. 

3. Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod 

względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie powinna być dzielona. 

Podzielenie dostawy możliwe jest tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod 

warunkiem zachowania umownego terminu dla całości dostawy. 

4. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy 

aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 

5. Potwierdzenie pisemnie wykonania dostawy zamówionej części przedmiotu umowy nastąpi 

w siedzibie Zamawiającego. 
 

§ 4. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. W oparciu o przewidywaną wielkość dostaw strony ustalają łączną wartość całości umowy z 

podatkiem VAT (….%) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy w kwocie ……………………………. 

zł (słownie: ……………………………………………………………………….. złotych brutto). 

2. Cena  jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną każdorazowo dostawę będzie 

ustalana jako iloczyn ilości szt./opakowań poszczególnych asortymentów i ich ceny  

jednostkowej podanej w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Podane w załączniku nr 1 ceny jednostkowe zawierają wszelkie składniki cenotwórcze w 

tym: wartość towaru, koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy 

przekazywanego do Zamawiającego. 

4. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do 

umowy. 

5. Ceny  nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy z wyjątkiem zmian cen urzędowych 

następujących z mocy prawa w tym zmian podatku VAT lub udokumentowanej zmiany cen 

producenta. 

6. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej partii dostarczanego towaru jeden 

egzemplarz faktury. 



7. Zapłata za wynagrodzenie nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia 

przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane zamówienie na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

8. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 7381010110 

Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………………………………………………………… 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

zamawiającego. 

10. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości asortymentu niż 

przewidziana w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania 

wynagrodzenia , o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 

§ 5. ODBIÓR TOWARU 

1. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będzie na wskazane 

miejsce w magazynie przez Zamawiającego. Odbioru towaru będzie dokonywać osoba 

upoważniona przez Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Pracownik w chwili 

odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem 

ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie 

obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie 

uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. 

2. Reklamacje ilościowe i jakościowe będą zgłaszane najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych 

od dostawy. Towar o wadliwej jakości zostanie wymieniony na towar wolny od wad, a 

towar brakujący – uzupełniony, w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania 

przez Wykonawcę zgłoszenia reklamacji. 

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i o terminie 

ważności nie krótszym niż 5 miesięcy od daty dostawy. 

2. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu 

pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

7. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, 

jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub przedmiot umowy wykonuje 

w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. W takich przypadkach oświadczenie w 

przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie 30 dni od 

zaistnienia wskazanej przyczyny. 
 

§ 7. ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 



 

§ 8. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 
 

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku: 

a) na każdym etapie realizacji umowy dopuszcza się możliwość obniżenia cen 

jednostkowych przedmiotu zamówienia za porozumieniem stron; 

b) Wycofania oferowanego towaru (wyrobu) z produkcji poprzez zastąpienie go nowym 

produktem (zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego, innych elementów 

identyfikujących) pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia, wymaganiami określonymi w SIWZ i przy zachowaniu ceny jednostkowej 

netto określonej w umowie; 

c) w zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy, takich jak np. firma, adresu siedziby 

lub inne zapisy dotyczące wskazania stron. 

d) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena 

netto pozostanie bez zmian; 

e) zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania ilości przedmiotu zamówienia, 

w przypadku zaistnienia okoliczności, których  wcześniej  nie można było przewidzieć; 

 

§ 9. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Umowa została zawarta do dnia 30.09.2023 r. lub do wykorzystania asortymentu objętego 

umową. 

2. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

dostarczenia mniejszej ilości towaru niż określone w umowie. 

3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umowę znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez strony. 
 

§ 10. WŁAŚĆIWOŚĆ  SĄDU 
 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z formularzem asortymentowo - cenowym 
 

   

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

………………………………………………                  …………………………………………… 


