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wzór 

UMOWA Nr…../2017 

 

zawarta w dniu ……………………w Krakowie pomiędzy: 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22,  

zarejestrowanym  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy 

– Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – pod numerem KRS 

0000038598,  NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 

mgr Teresa Zalewińska - Cieślik - Dyrektor 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowanym przez: 

…………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Znak postępowanie nr A.I.271-     

21/17. 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa środków do dezynfekcji zgodnie z 

załącznikiem do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo - ilościowo - cenową. 

 

§ 2 

1. Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty:  

a) W części 1: ……………….złotych (słownie: …………………………/100) w tym podatek 

VAT – tj. ……………..złotych (słownie: ………………………………/100) oraz wartość 

netto ……………………….złotych (słownie:………………………………/100); 

b) W części 2: ……………….złotych (słownie: …………………………/100) w tym podatek 

VAT – tj. ……………..złotych (słownie: ………………………………/100) oraz wartość 

netto ……………………….złotych (słownie:………………………………/100). 

2. Wskazana w ust. 1 wartość w każdej części nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego 

do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówień 

o średnio 30 % w stosunku do jego wartości netto (bez podatku VAT). Nie dotyczy to 

zmniejszania wartości przedmiotu zamówienia z powodu obniżenia cen jednostkowych 

poszczególnych produktów lub zmiany VAT.   

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki 

następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki 

podatku VAT nie może prowadzić do podniesienia wartości netto wynagrodzenia, 

określonego w ust. 1, jak również cen netto określonych w załączniku do umowy. 

4. Podane w załączniku do umowy ceny zawierają w szczególności: wartość towaru, podatek 

VAT, koszty transportu, rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i 

wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

5. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy, lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje 

zamówienia, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości 
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poszczególnych wyrobów, w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu 

ceny jednostkowej do kwoty wartości maksymalnej, o której mowa w ust. 1. Zmiana  

w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej  

w postaci aneksu. 

7. Poszczególne dostawy będą realizowane zgodnie z § 3 umowy. 

8. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne 

wskazane w załączniku będą nabywane po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu 

powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, a w przypadku nabywania 

od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy  

w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008 nr 45 

poz. 271 ze zm.) - po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu.  

9. Ceny leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 

medycznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345 ze zm.) nie mogą być wyższe niż 

urzędowa cena zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego, stanowiącego podstawę limitu, uwzględniając liczbę 

DDD leku, jednostek środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego  

w opakowaniu albo liczbę jednostkowych wyrobów medycznych, albo liczbę jednostek 

wyrobu medycznego, powiększoną o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa,  

a w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót 

hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - po cenie 

nie wyższej niż urzędowa cena zbytu.  

10. Ceny poszczególnych produktów określonych w załączniku nie mogą być wyższe niż te 

wskazane w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345 ze zm.) 

11. Cena poszczególnych produktów wskazanych w załączniku ulega zmianie  

w przypadku wejścia w życie obwieszczenia, o którym mowa w ust. 10. Zmiana ceny 

wymaga formy pisemnej w formie aneksu do umowy. Zmiana ceny wchodzi w życie  

z dniem wejścia w życie obwieszczenia, o którym mowa w ust. 10. Korekta cen  

w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  

towar oferowany jest po cenie niższej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od wejścia w życie obwieszczenia,  

o którym mowa w ust. 10 sporządzić aneks zawierający zmiany cen i przesłać 

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 11 zd. 4. 

 

§ 3 

1. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla 

Wykonawcy do dostawy towaru na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej 

umowie. 

2. Każde zamówienie będzie określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy. 

3. Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera innego terminu, maksymalny 

termin realizacji zamówienia określa się na 2 dni robocze, licząc od daty wpłynięcia 

zamówienia do siedziby Wykonawcy.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość składania zamówień realizowanych w trybie pilnym tj. 

realizowanych w terminie …. godzin w dni robocze. 

5. Zamówienie będzie składane w formie pisemnej tj. faksem lub w formie dokumentu 

elektronicznego doręczonego drogą komunikacji elektronicznej albo telefonicznie, co 

następnie zostanie potwierdzone pisemnie przez …………………………. lub osobę ją 

zastępującą. 

6. Odbiór ilościowy dostawy dokonany będzie przez Zamawiającego na miejscu dostawy 

poprzez potwierdzenie protokołem zdawczo-odbiorczym dostawy przez osobę 
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upoważnioną ze strony Zamawiającego. Przez dzień realizacji zamówienia strony 

rozumieją dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

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

Wykonawcy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych produktów  

do siedziby Zamawiającego tj. do Magazynu, adres: Kraków, al. Modrzewiowa 22. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w terminie 2 dni roboczych  

od zawiadomienia. Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy braki do 7 dni roboczych  

od stwierdzenia braku.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany złego jakościowo towaru na wolny od wad  

w terminie do 2 dni roboczych od zawiadomienia. Zamawiający może zgłaszać 

Wykonawcy wady w terminie 7 dni roboczych od stwierdzenia wady. 

11. Po stwierdzeniu wad jakościowych Zamawiający sporządzi protokół, który niezwłocznie  

prześle wraz z zawiadomieniem do Wykonawcy na nr: tel/faks.......................lub 

email:……………………….. 

 

§ 4 

1. Podstawą rozliczenia każdej dostawy będzie jej odbiór ilościowy i jakościowy oraz 

prawidłowo wystawiona faktura. Faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę po 

dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ilościowego i jakościowego dostawy. 

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

faktury, wystawionej na Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, 

Al. Modrzewiowa 22, przedłożonej w dniu zakończenia realizacji zamówienia. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze.  

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z ramienia 

Zamawiającego: ……………………..  lub osoba ją zastępująca. 

6. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy  

z ramienia Wykonawcy: ............................... lub osoba ją zastępująca. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że produkty, o których mowa w § 1 posiadają świadectwo 

dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i 

stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności posiadają deklarację 

zgodności CE. Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty na żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że towar jest dobrej jakości, wolny od wad i o terminie ważności 

nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy. Wyżej wymienione warunki dostaw będą 

sprawdzane przez Zamawiającego przy każdorazowym odbiorze towaru. 

3. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość towaru w okresie podanym na opakowaniu pod 

warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez 

Zamawiającego. 

4. Każdy produkt powinien posiadać etykietę na opakowaniu zawierającą szczegółową 

informację o jego składzie, zastosowaniu i sposobie sporządzania roztworu wyłącznie w 

języku polskim. 

5. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego kopię świadectw w języku polskim  

z przeprowadzonych przez jednostki certyfikowane badań skuteczności bójczej 

oferowanych produktów. 
6. Wykonawca zapewni zaopatrzenie opakowania zbiorczego w system dozowania (w cenie 

produktu) wraz z opisem sposobu aplikacji (jeżeli dotyczy). 

7. Wykonawca dostarczy do pierwszej dostawy aktualne karty charakterystyki  preparatów.  

8. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące preparatu odpowiadającego 
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określonym w opisie wymaganiom wraz z podaniem szczegółowego składu, stężeń oraz 

sposobu przygotowania roztworu preparatu (karta katalogowa). 

9. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie na terenie Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii z zakresu dostarczanych preparatów. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania towaru co do: 

a) nazwy, 

b) wielkości (sposobu konfekcjonowania towaru), 

c) daty ważności, 

d) sposobu przechowywania. 
 

§ 6 

1. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT NIP: ………………; REGON:……………. 

2. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jest podatnikiem podatku VAT NIP: 677-

17-03-375; REGON: 351194736. 

 

§ 7 

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. 

 

§ 8 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 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. 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia większej ilości 

produktów o 30% od ilości wynikającej z aktualnych potrzeb Zamawiającego w sytuacji 

nadzwyczajnej, nie trwającej dłużej niż 30 dni, której nie można było przewidzieć w 

chwili udzielenia zamówienia, a związanej ze zwiększonym napływem rannych lub 

chorych. 

3. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego 

przedmiotem zamówienia dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, zmianę na nowy 

produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej brutto nie 

wyższej niż produkt zastępowany. 

 

§ 9 

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 1% niezrealizowanej części 

umowy, za każdy dzień zwłoki, 
b/  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 15% 

wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy przypadek niewykonania albo 

nienależytego wykonania umowy. 

c- z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w którym mowa w § 3 ust. 4 – wysokości 15 

% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki 
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2. W przypadku dostawy wadliwego pod względem ilości lub jakości przedmiotu niniejszej 

umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy terminy, o których mowa w § 3 ust. 9 i § 3 

ust. 10 na wymianę na towar wolny od wad lub uzupełnienie braków. Po upływie tego 

terminu Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części dotyczącej tej dostawy,  

z prawem żądania kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b. Oświadczenie  

o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

3. W przypadku niezrealizowania dostawy najdalej w 7 dniu od terminu ustalonego  

z Zamawiającym, Zamawiający potraktuje powyższe jako niewykonanie umowy. 

Zamawiającemu przysługuje wówczas również prawo natychmiastowego odstąpienia od 

realizacji umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b. 

Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie, w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku 

trzykrotnego zrealizowania dostawy po terminie, po upływie 7 dni od terminu ustalonego 

z Zamawiającym, Zamawiający może odstąpić od całej umowy w terminie do 14 dni 

roboczych liczonych od upływu 7 dni, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

4. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z należnym Wykonawcy 

wynagrodzeniem z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

§ 10 

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności 

aneksu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności i dotyczyć: 

1) zmiany spowodowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

w szczególności zmiany stawki podatku VAT,   

2) zmiany terminów realizacji zamówienia, wydłużenia nie dłużej jednak niż do upływu 

4 lat licząc od dnia zawarcia umowy  w przypadku niewykorzystania na zakup towaru 

przez Zamawiającego środków w wysokości wartości brutto umowy (§ 2 ust. 1 

umowy), skrócenia w przypadku wykorzystania tych środków, w obu przypadkach 

jeżeli zmiana wynika z przyczyn niezależnych od Stron,  

3) zakupu dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, jeżeli nowe dostawy, 

nie są objęte zamówieniem podstawowym, a zakup nowych dostaw stał się niezbędny 

i jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki [art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy 

Prawo zamówień publicznych]: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

4) okoliczności nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć i jeżeli  wartość zmiany nie przekracza 50% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie [art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy 

Prawo zamówień publicznych]. 

5) zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, innym 

wykonawcą z powodu [zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień 

publicznych] :  

a) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
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dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

6) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 

10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie [zgodnie z art. 144 ust. 1 

pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych]. 

3. Pozostałe zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wysokości 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

§ 11 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych (części zamówienia) 

podwykonawcy/-om w zakresie wskazanym w ofercie złożonej w przeprowadzonym 

postępowaniu przetargowym.  

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1 będą wykonywać następujące części zamówienia: 

…………………..…………..…. (podmiot i części zamówienia).  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za 

działanie lub zaniechanie własne.  

7. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań związanych z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku uprzednio Wykonawca 

przedstawi Zmawiającemu oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia – 

wobec tego podmiotu – wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu przetargowym. Jeżeli wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca wówczas zobowiązany jest zastąpić podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

Wykaz podmiotów oraz części zamówienia, które będą wykonywać zostanie wprowadzony 

aneksem do niniejszej umowy.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym, polegał 

będzie na zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3) innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. Podmioty te 

wykonywać będą następujące części zamówienia:  ………….. (podmiot i części zamówienia, 

którą wykona ten podmiot).    

10. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów (o których mowa w ust. 1, 5, 7 powyżej) 

lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia . W zakresie 

powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu podwykonawcy – w 

przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 5 lub rezygnacji z 

wykonywania przez te podmioty części zamówienia – stosuje się zasady opisane w ust. 5.  

11. W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 7 lub rezygnacji z 

wykonywania przez te podmioty części zamówienia, Wykonawca ma obowiązek 

wykazać, że nowy podmiot lub sam Wykonawca posiada zdolności techniczne lub 

zawodowe w zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach udziału w 

postępowaniu (dokumentacji postępowania przetargowego). Wykaz podmiotów oraz 

części zamówienia, które będą wykonywać zostanie wprowadzony aneksem do niniejszej 

umowy. 

 

§ 12 
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 
 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


