
 1

     Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

UMOWA nr …… /2014 
UMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  

 
zawarta w dniu …………….. 2014 r. pomiędzy: 
 
Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, 
Al. Modrzewiowa 22, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisanym 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 
0000038598, NIP 677 - 17 - 03 – 375, REGON 351194736, reprezentowanym przez: 
mgr Teresę Zalewińską - Cieślik - Dyrektora 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 
 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
reprezentowanym przez:  
……………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 

 
Przedmiot umowy  

 

§ 1 

 
Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) znak 
postępowania ......... . 
 

§ 2 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy zawierającym specyfikację asortymentowo - 
ilościowo – cenową, zwanych dalej również „towarem”. 

2. Wykonawca oświadcza, że towar jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i 
prawnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw towaru zgodnie z postanowieniami 
umowy, wybranej oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez 
Zamawiającego. 

 

Termin realizacji umowy. Wartość umowy 

 

§ 3 

 
1. Zamówienie zostanie zrealizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy, lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację 
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zamówienia wskazanych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty: ............................. złotych (słownie: 

......................................................................), w tym kwota netto ………………………… 
zł (złotych: ……………………………………………………………) oraz podatek VAT 
w stawce …. % w wysokości ……………………….. zł (słownie złotych: 
……………………………………….). 

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

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana stawki w ramach umowy następuje z 
dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki podatku 
VAT nie powoduje zwiększenia maksymalnej wartości brutto umowy określonej w ust. 2, 
jak również cen brutto określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

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

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości 
poszczególnych towarów, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu 
ceny jednostkowej oraz maksymalnej wartości brutto umowy określonej w ust. 2. Zmiana 
w tym zakresie nie stanowi zmiany treści umowy wymagającej formy pisemnej. 

7. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny, w których Zamawiającego dotyczą obowiązki w 
zakresie realizacji zadań związanych z obronnością państwa oraz zarządzania 
kryzysowego, w szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 
wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 
organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., nr 741) Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia ciągłości dostaw towarów. 
 

Sposób realizacji 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. Zamówienie określa rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy. 
3. Jeżeli zamówienie nie wskazuje innego terminu, termin realizacji zamówienia wynosi do 

3 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia, to jest wpływu zamówienia w 
formie pisemnej lub faksem do siedziby Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień realizowanych w trybie 
pilnym tj. realizowanych w dni robocze w ciągu 24 godzin od dnia, w którym zostanie 
złożone zamówienie. 

5. Zamówienie jest składane w formie pisemnej, telefonicznie (na numer telefonu wskazany 
w § 5 ust. 11) lub faksem (na numer wskazany w § 5 ust. 11). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru do siedziby 
Zamawiającego al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, do Magazynu Zamawiającego, 
albo w inne miejsce wskazane w zamówieniu. 

7. Dostawa i rozładunek towaru następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie braki ilościowe lub 

wady towaru w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy. Wraz z dokonaniem zgłoszenia 
Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemnie lub faksem, na numer faksu, o którym 
mowa w § 5 ust. 11, protokół braków ilościowych lub wad towaru. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych lub do wymiany 
wadliwego towaru na wolny od wad, na własny koszt, w terminie 3 dni roboczych od 
dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzednim. W takiej sytuacji ust. 6 – 8 
oraz zdanie pierwsze niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 

10. Jeżeli ilość towaru jest zgodna z zamówieniem oraz jest on wolny od wad Zamawiający 
potwierdza Wykonawcy, w formie pisemnej lub faksem, odbiór ilościowy i jakościowy 
towaru. Brak zgłoszenia braków ilościowych lub wad towaru w terminie, o którym mowa 
w ust. 8, jest równoznaczny z dokonaniem potwierdzenia odbioru ilościowego i 
jakościowego towaru. 

11. Potwierdzenie odbioru towaru nie stoi na przeszkodzie zgłoszeniu braków lub wad towaru 
wykrytych po odbiorze. W takiej sytuacji ust. 6 – 10 stosuje się odpowiednio. 

 
Rozliczenia finansowe 

 

§ 5 

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

prawidłowo wystawiona faktura VAT. 
2. Należność za każdą wykonaną dostawę jest ustalana na postawie cen podanych w 

załączniku nr 1 do umowy i jest płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu 
prawidłowo wypełnionej faktury VAT, wystawionej na Krakowskie Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22. Faktura zostaje 
przedłożona Zamawiającemu najwcześniej w dniu realizacji zamówienia. 

3. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
5. W przypadku nieuzupełnienia braków ilościowych towaru lub niedostarczeniu towaru 

wolnego od wad w terminie określonym w § 4 ust. 9 wynagrodzenie Wykonawcy ulega 
stosownemu zmniejszeniu, a Wykonawca wystawia fakturę korygującą, do faktury 
określonej w ust. 1. W takiej sytuacji ust. 2 zd. 1 i ust. 3, 4 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku dokonania wypłaty wynagrodzenia przed otrzymaniem faktury korygującej 
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia różnicy między kwotą wynagrodzenia 
otrzymaną przez Wykonawcę, a kwotą należną zgodnie z fakturą korygującą, z kwotą 
wynagrodzenia za kolejną dostawę. W przypadku braku dokonania potrącenia przez 
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu różnicy między kwotą 
wynagrodzenia otrzymaną a należną zgodnie z fakturą korygującą, w terminie 7 dni od 
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

7. Postanowienia ust. 5 i 6 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z § 9. 
8. Zasady rozliczenia określone w ust. 5 - 7 stosuje się odpowiednio w razie zgłoszenia 

braków i wad towaru wykrytych po odbiorze. 
9. Strony umowy oświadczają, że są podatnikami VAT. 
10. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy, w 

tym do złożenia zamówienia, potwierdzenie odbioru towaru, zgłoszenia braków 
ilościowych i wad towaru, ze strony Zamawiającego jest ……………………., nr tel.: 
…………………….., nr faksu: …………………….. . 

11. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy, rozliczenie rzeczowe i finansowe ze strony 
Wykonawcy jest: ................................................................................................, nr tel.: 
…………………….., nr faksu : ……………………... . 
 

Obowiązki Wykonawcy 

 

§ 6 
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1. Wykonawca oświadcza, że towary, o których mowa w § 2, posiadają świadectwo 

dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i 
stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności posiadają certyfikat 
lub deklarację zgodności wraz z symbolem CE/PE. Wykonawca przedstawi stosowne 
dokumenty na żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na towary na okres 12 miesięcy od dnia potwierdzenia 
odbioru ilościowego i jakościowego towaru. 

 
Podwykonawcy  

 

§ 7 

 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wyłącznie za 
zgodą wyrażoną przez Zamawiającego na piśmie i w zakresie wskazanym w ofercie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za 
działanie lub zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 
podwykonawców zobowiązań wynikających z umowy jest traktowane jak niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

 

Odstąpienie od umowy z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

 

§ 8 
  

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 30 – dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

Kary umowne. Odstąpienie od umowy 

 

§ 9 
 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, nieuzupełnienia braków lub niedostarczenia 

towaru wolnego od wad – w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części 
zamówienia, za każdy dzień opóźnienia; 

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% 
maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 2, za każdy przypadek 
niewykonania albo nienależytego wykonania umowy. 

2. W przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania umowy w terminie ustalonym 
w § 4 ust. 3 i 4 przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w całości lub w części z prawem żądania kary umownej, o której mowa ust. 1 lit. 
b). W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie 
dłuższy niż 3 dni robocze na spełnienie obowiązków umownych. Pisemne oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy Zamawiający składa Wykonawcy w terminie 7 dni od upływu 
terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego. 

3. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy w terminie 7 dni od dnia 
wpływu zamówienia do siedziby Wykonawcy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 
umowy oraz żądania kar umownych, o których mowa w ust. 1. Pisemne oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy Zamawiający składa Wykonawcy w terminie 7 dni od upływu 
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terminu określonego w zdaniu wcześniejszym. 
4. Kwota naliczonej kary umownej może zostać potrącona z należnym Wykonawcy 

wynagrodzeniem z tytułu wykonania umowy. 
5. Obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę nie wyłącza prawa dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 
 

Zmiana treści umowy 

 

§ 10 
 

1. Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści wybranej oferty Wykonawcy w 
następujących przypadkach: 
a) gdy zmianie ulegnie ustawowa stawka podatku VAT w trakcie trwania umowy; 
b) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Stron, 

których nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
c) konieczności zmiany terminów płatności z przyczyn niezależnych od Stron, których 

nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
d) konieczności zmiany asortymentu towaru na towar równoważny, o parametrach co 

najmniej takich jak wymagane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, z uwagi na: 

- zaprzestanie produkcji lub dystrybucji danego towaru albo braku możliwości 
dostawy z innych przyczyn niezależnych od Stron, których nie mogły przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy;  
- zmianę wymagań wynikających z przepisów prawa albo postępu 
technologicznego, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany umowy muszą odpowiadać oczekiwaniom Zamawiającego i być 
zgodne z interesem publicznym. Zmiany umowy nie mogą zwiększać cen towaru 
podanych w załączniku nr 1 do umowy ani wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2. 

4. Zmiana treści umowy wymaga zgody obydwu Stron umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 6 i ust. 5 poniżej. 

5. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy 
zmiany danych teleadresowych Stron, i osób upoważnionych, zgodnie z § 5 ust. 10 i 11, 
do realizacji i rozliczeń umowy oraz danych do kontaktu. Do skuteczności tych zmian 
wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o 
zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje 
się za doręczoną. 
 

Kwestie końcowe 

 

§ 11 
 

1. Spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

3. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani 
wnoszone do innych podmiotów, bez uprzedniej zgody pisemnej Zamawiającego 
wyrażonej pod rygorem nieważności, w szczególności Wykonawca nie może dokonać 
cesji wierzytelności wynikających z umowy pod jakimkolwiek tytułem, w tym również 
przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę 
trzecią. 
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4. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz 
wszelkie informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek 
poufności nie dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami 
umownymi powinny być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub 
podmiotom trzecim. 

 

Egzemplarze umowy  

 

§ 12  
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, 
jednym dla Wykonawcy. 
 
 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


