
UMOWA 
(wzór) 

 
 
zawarta w dniu ................................. pomiędzy:  
Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. 
Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział 
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 
KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 
............................................................................. 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………….z siedzibą w ........................................................................ 
zarejestrowana w …………………………………….……………………............…………… 
……………………………………………,pod numerem .......................................................... 
reprezentowanym przez: 
……………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

§ 1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 
 

§ 2 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa:  

a) Endoprotez: poresekcyjna bliższej części kości udowej, rewizyjna stawu kolanowego, 
rewizyjna stawu biodrowego  

b) części zamiennych do endoprotez, opisanych w pkt a),  
szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 i 2 do umowy, który zawiera specyfikację 
asortymentowo-ilościowo-cenową. 

2. Sprzedający oświadcza, że oferowany produkt jest wolny od jakichkolwiek wad 
fizycznych i prawnych. 
 

§ 3 
 
1. Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty: …………………….. zł (słownie: 

…………………………………………………….. zł) w tym podatek VAT ....% - tj. 
……………. zł (słownie: ………………………………………………..) a wartość netto 
……………………………………… zł (słownie: ………………………… 
………………………………………………………………….……………… zł netto).  

2. Wskazana wartość w ust. 1 nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji 
umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez 
Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówień, nie więcej jednak niż  
o 20 % kwoty jego wartości netto (bez podatku VAT).  

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki 
następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.  



4. Zmiana stawki podatku VAT nie może prowadzić do podniesienia wartości brutto 
wynagrodzenia, określonego w ust. 1, jak również cen brutto określonych w załączniku nr 
1 i 2 do umowy. 

5. Podane ceny w załączniku nr 1 i 2 do umowy zawierają w szczególności: wartość towaru, 
podatek VAT, koszty transportu, rozładunku do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego i wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy sukcesywnie przez ..... 
miesięcy licząc od dnia udzielenia zamówienia lub wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zamówienia (§ 3 ust. 1), z zastrzeżeniem ust. 2. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości 
poszczególnych wyrobów, w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu 
ceny jednostkowej od kwoty wartości maksymalnej, o której mowa w ust. 1. Zmiana  
w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagających formy pisemnej  
w postaci aneksu.  

8. Dostawa będzie realizowana zgodnie z § 4 umowy. 
 

 
§ 4 

 
1. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla 

Wykonawcy do dostawy towaru  na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej 
umowie. 

2. Osoba odpowiedzialną za złożenie zamówienia z ramienia Zamawiającego jest: 
…………………………………………………………………….........................……….. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w kontenerach które nie 
będą wymagać dodatkowego pakowania, własnym transportem do siedziby 
Zamawiającego oraz wniesienia do wskazanych pomieszczeń, na koszt i ryzyko własne. 

4. Termin i wielkość każdorazowej dostawy uzgodnione będą telefonicznie lub faksem  
z przedstawicielem Zamawiającego, termin każdorazowej dostawy to 24 godziny od 
chwili złożenia zamówienia. Każde zamówienie będzie określało rodzaj, ilość oraz termin 
dostawy. 

5. Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 4 nie zawiera innego terminu, maksymalny 
termin realizacji zamówienia określa się na 2 dni, licząc od daty wpłynięcia zamówienia 
do siedziby Wykonawcy. 

6. Odbiór ilościowy każdej dostawy dokonywany będzie przez Zamawiającego na miejscu 
dostawy poprzez potwierdzenie na dowodzie odbioru (przyjęcie na stan Zamawiającego). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie obowiązywania 
umowy i dostarczenia towaru posiadającego termin ważności. 

8. Dostawa i rozładunek odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
 

§ 5 
 
1. Podstawą rozliczenia dostawy będzie odbiór ilościowy oraz prawidłowo wystawiona 

faktura VAT. 
2. Należność za dostawę będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty przedłożenia 

faktury VAT, wystawionej na Krakowskie Centrum Rehabilitacji, 30 – 224 Kraków, Al. 
Modrzewiowa 22, przedłożonej w dniu dostawy wraz z potwierdzeniem przyjęcia na stan 
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji. 



3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………… 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenia rzeczowe i finansowe umowy z ramienia 

Zamawiającego: ……………………………………………………………. 
6. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z ramienia 

Wykonawcy : …………………………………………………………… 
 
 

§ 6 
 
1. Wykonawca oświadcza, że produkty medyczne, o których mowa w § 1 posiadają 
świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do 
użytku i stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia w formie załącznika do umowy wymaganych prawem 
atestów/uzgodnień świadczących o dopuszczeniu do użytkowania w jednostkach służby 
zdrowia. 

2. Wykonawca gwarantuje, że towar jest dobrej jakości. 
3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone materiały medyczne na okres….. miesięcy 

od dnia ……………………….. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego  

w zakresie eksploatacji i użytkowania przedmiotu umowy. Osoby przeszkolone otrzymają 
imienne certyfikaty potwierdzające odbycie szkoleń. Załącznik nr 3 do wzoru umowy 
określa zasady przeprowadzenia szkoleń.  

5. Po stwierdzeniu wad jakościowych, użytkowych lub braków ilościowych Zamawiający 
sporządzi protokół szkodowy, który niezwłocznie prześle wraz z zawiadomieniem do 
Wykonawcy na nr: tel/faks ………………………………….. 

6. Sprzedający zobowiązuje się do uzupełnienia braku lub do wymiany złego jakościowo, 
uszkodzonego towaru na wolny od wad, na własny koszt w terminie do 48 godzin od dnia 
zawiadomienia o wadliwym towarze. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT. NIP: …………………... REGON ………… 
2. Krakowskie Centrum Rehabilitacji jest podatnikiem podatku VAT. NIP 677 – 17 – 03 -

375; REGON 351194736 
 

§ 8 
 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności 
oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod 
jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia 
przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 
 

§ 9 
 
W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości  



o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 10 
 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 0,1 % wartości danej dostawy, 

za każdy dzień opóźnienia, 
b) z tytułu niedotrzymania terminu wymiany produktu na wolny od wad w wysokości 0,2 

% wartości danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia 
c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 20 % 

wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. 
2. W przypadku dostawy wadliwego pod względem jakości przedmiotu niniejszej umowy 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 48 godziny na wymianę na 
towar wolny od wad. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo 
odstąpienia od umowy, z prawem żądania kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit.  
c). Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa Wykonawcy  
w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w zdaniu wcześniejszym. 

3. W przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z prawem żądania kary 
umownej, o której mowa ust. 1 lit. c). Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
Zamawiający składa Wykonawcy w terminie 7 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu 
zdarzenia stanowiącego podstawę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

4. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z kwoty przedłożonej przez 
Wykonawcę faktury VAT do zapłaty za dostarczony towar. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego karę umowną. 

 
 

§ 11 
 
1. Wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich 

nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust.  
1 Prawa Zamówień Publicznych.  

2. Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 
- gdy zmianie ulegnie ustawowa stawka podatku VAT w trakcie trwania umowy, 
- gdy zmianie ulegnie termin realizacji zamówienia, 
- gdy zmianie ulegnie ilość zamawianego towaru, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 3 
ust. 2 i 5 umowy. 

3. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 

§ 12 
 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 



 
 
 
 

§ 13 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
 
Zamawiający         Wykonawca 
 



 
 

Załącznik nr 1 do umowy 
 
 

 
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa 

 

Lp Przedmiot 
zamówienia 

Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena 
netto 
sztuki 

Cena 
brutto 
sztuki 

Cena za 
………….

sztuk 
brutto 

1     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 do umowy 
 
 

Specyfikacja asortymentowo – cenowa 
części zamiennych do endoprotez 

 
 

L.p. Przedmiot 
zamówienia 

Cena 
netto 
sztuki 

Cena 
brutto 
Sztuki 

1    

 
 
 
 
 


