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Część IV  -  Wzór umowy  

UMOWA DOSTAWY NR  …………………………..  

W dniu ............................ r., pomiędzy:  
 
Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Spółka z o. o., z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), 
przy ul. J. Korczaka 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143957, NIP 
614-15-30-335, REGON 231139207, wysokość kapitału zakładowego 15 436 500,00 zł, 
reprezentowanym przez:  
Artura Mazura – Prezesa Zarządu, 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a  

.................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego), 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym we ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS …………….., NIP ……………, REGON …………….., wysokość kapitału 
zakładowego ……………. zł, reprezentowanym przez:  
1. .........................................................................................................  
2. .........................................................................................................  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

  

w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 
PNG/1/03/2019), zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa 
o następującej treści:  

 

I. Przedmiot umowy § 1  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa implantów – zwanych dalej wyrobami, których szczegółowy 
asortyment, a także szacunkowe ilości oraz wartość określa(-ją) zadanie (-nia) nr ……… zgodnie 
z załącznikiem (-ami) nr ….. do niniejszej umowy. [Przedmiot umowy i załączniki odpowiednio 
do rozstrzygnięć przetargowych] 

2. Zamawiający zobowiązuje się do kupna, a Wykonawca do sprzedaży i dostarczenia przedmiotu 
umowy określonego w pkt 1 do siedziby Zamawiającego, Pawilon 1A, Blok operacyjny, na swój koszt 
i ryzyko. 

3. Określone w Załączniku(-ach), o którym(-ch) mowa w pkt 1, ilości wyrobów są ilościami 
szacunkowymi, określonymi na podstawie zużycia u Zamawiającego w latach poprzednich. Ilości 
te mogą ulec zmianie (w dół) w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uzależnionych 
od liczby przyjętych pacjentów i posiadanych środków finansowych, wynikających głównie z ilości 
i wielkości kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w stosunku do wielkości 
szacunkowej, określonej w załączniku (-ach), o którym (-ych) mowa w pkt 1, zaś Wykonawca wyraża 
na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek 
roszczeń z tego tytułu.  

5. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona 
w § 1 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, 
ani odszkodowania w jakiejkolwiek formie z tytułu niezrealizowanych części zamówień, wynikające 
z mniejszego zapotrzebowania Zamawiającego. 
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§ 2  

(poniższa treść zostanie dostosowana odpowiednio do rozstrzygnięcia - oferowanego zadania) 
 
W ramach niniejszej umowy Wykonawca ponadto jest zobowiązany: 
1. W terminie 10 dni kalendarzowych od daty przewidywanego rozpoczęcia realizacji zadania 

nr ………… przekazać (udostępnić)  
Zamawiającemu na cały okres obowiązywania umowy: (dotyczy n/w zadań) 

dla Zadania 4: 
1. Instrumentarium (2 zestawy) do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego 

sposobem B-T-B, ST, Quadriceps; jeden zestaw powinien zawierać:  
- celownik piszczelowy do rekonstrukcji ACL jednokanałowy,  
- celownik piszczelowy do rekonstrukcji ACL dwukanałowy,  
- celownik piszczelowy do rekonstrukcji PCL,  
- celowniki do kanału udowego w rozmiarach 7-11 (rekonstrukcja ACL),  
- celowniki udowe w rozmiarach 7-11 do osadzania implantów typu CrossPin,  
- striper do pobierania przeszczepu ST,  
- komplet frezów piszczelowych i udowych,  
- szydło do prowadzenia przeszczepów – 2 szt.,  
- prowadnica nitinolowa – 2 szt.,  
- stolik roboczy do opracowania przeszczepu, - kaseta do sterylizacji.  

dla Zadań: 1, 2, 4, 6, 7, 17:  

1. Napęd kablowy lub akumulatorowy (wraz z ładowarką) przeznaczony do zabiegów. 
2. Dla zadania nr 1 – 3 kpl 
3. Dla zadania nr 2 – 2 kpl 

  
dla Zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
25, 27, 28, 29, 30, 33, 34:  

1. Instrumentarium do implantacji oferowanych implantów.  
2. Kasetę (kosz) do sterylizacji udostępnionego instrumentarium.  

2. Uzupełniać i serwisować udostępnione instrumentarium i napęd/-y przez cały okres obowiązywania 
umowy.  

3. Przeszkolić wyznaczony personel medyczny Zamawiającego w zakresie techniki operacyjnej 
oferowanego systemu implantacji.  

  
§ 3  

(dla Zadań 1,2,4,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18,22,23,24,31 - odpowiednio do rozstrzygnięcia)  
1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przewidywanego rozpoczęcia realizacji zadania nr …………. 

Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia u Zamawiającego depozytu – banku implantów: 
dla Zadania 4 – w następującym zakresie: 

a) śruby interferencyjne biowchłanialne w n/w rozmiarach i 
ilościach:   - 7/20, 7/25, 8/20, 8/25, 9/20, 9/25 - po 4 szt., - 
pozostałe rozmiary – po 2 szt.  

dla Zadań: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 31 - w pełnym zakresie 
rozmiarów. 

2. Asortyment wyrobów znajdujący się w depozycie Wykonawca będzie zobowiązany sukcesywnie 
uzupełniać, na podstawie zapotrzebowań Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia 
na potrzeby medyczne. Wykonawca będzie zobowiązany uzupełnić asortyment w terminie 
do 48 godzin licząc od terminu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (zgłoszenie 
faxem lub pocztą elektroniczną). Termin ten nie obejmuje sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.  

3. Wyroby będące w depozycie stanowią własność Wykonawcy. Po zakończeniu umowy 
niewykorzystane wyroby zostaną zwrócone Wykonawcy. 



3 
 

4. Przekazanie do depozytu, uzupełnianie asortymentu i zwrot niewykorzystanych wyrobów 
Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie dokumentów zdawczo-odbiorczych. 

  
  

(dla Zadań 3,6,10,15,16,19,20,21,26,27,28,30,32,33,34 - odpowiednio do rozstrzygnięcia)  
1. W przypadku Zadań: 3, 6, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 

implanty/materiały dostarczane będą na bieżąco, na podstawie zamówień składanych 
przez Zamawiającego. Wraz z implantami (Zadanie: 3, 5, 6, 13, 14, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 
33, 34) Wykonawca dostarczy:  
1.1. Instrumentarium do implantacji oferowanych implantów, 
1.2. Kasetę (kosz) do sterylizacji instrumentarium.  

2. Zamówienia będą składane pisemnie (faxem lub pocztą elektroniczną). W zamówieniu Zamawiający 
każdorazowo określi ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.  

3. Częstotliwość składanych zamówień będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.  
4. Oczekiwany czas na realizację dostawy wynosi 5 dni od złożenia zamówienia z wyłączeniem sobót 

i dni ustawowo wolnych od pracy.  
  

§ 4  

1. Wszystkie wyroby będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być wprowadzone do obrotu 
i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 175).  

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać wyroby opakowane i oznakowane w sposób 
umożliwiający ich prawidłowe przechowywanie i łatwe zidentyfikowanie. 

3. Dostarczone wyroby muszą być nowe i wolne od wad oraz posiadać odpowiednio długi termin 
ważności, gwarantujący jego bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem zastosowanie. Wykonawca jest 
zobowiązany dokonywać wymiany znajdujących się w depozycie implantów z kończącą się datą 
ważności na implanty posiadające odpowiednio długi termin ważności, tak, aby zachowana była 
w depozycie ciągłość asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów.  

4. W przypadku wykrycia wad dostarczonych wyrobów lub ich niezgodności asortymentowej 
i ilościowej ze złożonym zapotrzebowaniem/zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
o tym fakcie Wykonawcę i prześle mu protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. 
W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany w terminie  
48 godzin wymienić na własny koszt wyroby wadliwe na wolne od wad i/lub dostarczyć (uzupełnić) 
asortyment i ilości zgodnie z zapotrzebowaniem/zamówieniem. Termin 48-godzinny nie obejmuje 
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Uwzględnienie reklamacji przez Wykonawcę będzie 
upoważniać Zamawiającego do pobrania z depozytu wyrobu identycznego jak reklamowany.  

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia 
reklamacji.  

6. W przypadku wystąpienia trzech udokumentowanych reklamacji, Zamawiający ma prawo 
do odstąpienia od umowy. 
  

§ 5  

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy (uzupełni) przedmiotu umowy w ustalonych terminach, 
Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy w asortymencie i ilościach 
odpowiadających niezrealizowanej dostawie.  

2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu 
Zamawiającemu kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną wynikającą z umowy.  

  

II. Terminy realizacji 

§ 6 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od daty podpisania umowy do dnia 
30.09.2021 r., przy czym realizacja zamówień będzie odbywać się na następujących zasadach: 
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1) zadanie nr ……… przewidywana realizacja zamówienia od dnia ……………… do dnia 
30.09.2021 r. (odpowiednio do rozstrzygnięcia przetargowego), 

2) zadanie nr ……… ) przewidywana realizacja zamówienia od dnia ……………… do dnia 
30.09.2021 r. (odpowiednio do rozstrzygnięcia przetargowego). 

2. Strony ustalają, że dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 800 do godziny 1400.  

 

III. Wynagrodzenie 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie nieprzekraczające ogółem kwoty …………………. zł brutto (słownie zł: 
……………………..……………………..……….), tj. ……………………. zł netto (słownie zł: 
………………………………………………………) + ………………… zł VAT – zgodnie z załącznikiem(-ami) 
nr …….. [odpowiednio do rozstrzygnięć przetargowych], w tym: 
zadanie nr ……………  
………………………………….. zł netto  
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….)  
…………………………………. zł brutto  
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia obliczona zostanie przez zsumowanie wartości poszczególnych 
dostaw. Wartość każdej dostawy zostanie ustalona przez przemnożenie ilości zamówionych wyrobów 
przez ich ceny jednostkowe netto. Do wartości netto każdej zamówionej dostawy (partii) Wykonawca 
doliczy obowiązujący podatek VAT.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową netto za towar zgodnie z ofertą 
przetargową.  

4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
  

§ 8  

1. Ceny jednostkowe netto za poszczególne rodzaje wyrobów objętych niniejszą umową określone 
są w Załączniku(-ach) nr 1, 2 itd. – kalkulacji (-ach) ceny oferty [odpowiednio do rozstrzygnięcia] 
przetargowego] do niniejszej umowy. Ceny jednostkowe netto zawierają wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu realizacji niniejszej umowy i będą niezmienne przez cały okres 
obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt 2.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 pkt 1 
niniejszej umowy w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,  
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy 
na uargumentowany wniosek Wykonawcy,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, po upływie roku 
trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,  

-  jeżeli zmiany określone w lit. a), b) i c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu do umowy 
w przypadku zmiany parametrów asortymentu określonego w danym zadaniu, w przypadku 
zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie 
jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT 
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złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających 
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 
i usług VAT. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia 
złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów 
realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji 
w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto 
pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia 
w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających 
zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy 
za część prac wykonywana po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, 
natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.  

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest uprawniony w terminie 30 dni, od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, złożyć Zamawiającemu pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 
życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej 
stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia albo podwyższenia stawki godzinowej, 
a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej za prace na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej 
albo podwyższeniem minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie 
akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które 
nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo 
minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia albo stawki 
godzinowej w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. Zamawiający w terminie 10 dni 
od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost 
kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują 
do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest uprawniony w terminie 30 dni, od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających 
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, 
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 2 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 2 lit. c) 
niniejszego paragrafu. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy 
Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek 
na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony 
przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.  

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 2 lit. a), b) i c) 
obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 
podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej 
i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  
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8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 pkt 1 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 
dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.  

  

§ 9  

1. Zapłatę za dostarczony towar (zrealizowane zamówienie) Zamawiający jest zobowiązany przelewać 
na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze, w terminie ………. dni od daty dostarczenia 
faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe 
liczone za każdy dzień zwłoki.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur 
VAT.  

3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury bez jego podpisu.  
4. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu 

na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw 
spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zapłacona Wykonawcy 
w terminie określonym w pkt 1, a pozostałość po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych 
i spornych. 

  
IV. Obowiązki stron 

§ 10 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1.1. Składanie zamówień w terminie i formie określonej w § 3 niniejszej umowy.  
1.2. Dokonywanie odbiorów dostaw i niezwłoczne zgłaszanie Wykonawcy reklamacji w zakresie wad 

jakości otrzymanych wyrobów oraz wszelkich niezgodności ilościowych i asortymentowych.  
1.3. Terminowe regulowanie należności Wykonawcy z zastrzeżeniem § 9 pkt 4.  

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:  
2.1. Dostarczanie przedmiotu umowy terminowo, zgodnie z zamówieniem skierowanym 

przez Zamawiającego.  
2.2. Dostarczanie wyrobów spełniających wymogi określone w § 4 umowy.  
2.3. Niezwłoczne reagowanie na reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego.  
2.4. Pełna odpowiedzialność za należyty transport i zabezpieczenie przedmiotu umowy.  

  
V. Kary umowne 

§ 11 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary 
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie Wykonawcy od wykonania postanowień 
niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy, 

b) za zwłokę w realizacji dostawy (zamówienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
- w wysokości 1% wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu określonego w § 3 pkt 2 lub 5 [odpowiednio do rozstrzygnięć 
przetargowych], 

c) za zwłokę w wymianie towaru będącej skutkiem uzasadnionej reklamacji – w wysokości 
1% wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku 
do terminu określonego w § 4 pkt 4. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 12 pkt 
1, - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

2. Strony niniejszej umowy ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z płatności 
faktury.  

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa powstałej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

4. Strony niniejszej umowy ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  
   

VI. Odstąpienie od umowy 

§ 12 

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, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Poza przypadkiem, o którym mowa w pkt 1 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w następujących sytuacjach: 
2.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych sytuacji:  
a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,  
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku/składnika(-ów) majątku Wykonawcy,  
c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową,  
d) w przypadku określonym w § 4 pkt 6 umowy,  
e) jeżeli kary, o których mowa w § 11 pkt 1 ppkt 1.1. lit. b) i c) przekroczą 10% wartości 

brutto umowy określonej w § 7 pkt 1.  
2.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistniałej, uprzednio nieprzewidzianej, okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia.  

VII. Rozstrzyganie sporów 

§ 13 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający wyznacza 
ze swojej strony:  

Renata Krawiec, tel. 75 64 59 616. 
3. Osoba, o której mowa w pkt 2 jest upoważniona do:  

3.1. Składania zamówień, 
3.2. Badania zgodności dostaw z fakturą, złożonym zamówieniem i zawartą umową, 
3.3. Zgłaszania reklamacji. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy są: [odpowiednio do rozstrzygnięć]  
1. Załącznik Nr 1 –  ………………………………………  
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2. Załącznik Nr 2 –  ……………………………………… 
itd.  

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

  
 Wykonawca :         Zamawiający :  

  
  
  
  
  
  
  

 …………………………………..      ……………………………………  


