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 UMOWA nr _________________________ 

 
zawarta  dnia ______________ 2019r. w Opolu pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza 

Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000001712, Regon 531420768,  

NIP 754-25-57-814, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

 

Dyrektora    - Marka Staszewskiego   

 

a ___________________________________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_____________________________________________________________________ 

 

W wyniku zapytania ofertowego nr ___________, z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych, Strony zawierają umowę o następującej treść 

 

§ 1 
     Przedmiot umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu wraz z dowozem i rozładunkiem asortymentu na 

warunkach i w zakresie określonym w Załączniku nr 1 (dalej jako „dostawa”),  
2. Szczegółowy zakres dostawy określa Załącznik nr 1 oraz oferta Wykonawcy z dnia ___________________ 
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny 

i osobowy do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania.  
5. Wykonawca oświadcza, że asortyment stanowiący przedmiot dostawy  stanowi jego własność, jest wolny od 

wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem 
żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia. 

6. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z jej podstawowymi parametrami  
i właściwościami.  

          § 2  
                  Warunki realizacji umowy  
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach, 

posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) 
2. Termin dostawy przedmiotu umowy: do 60 dni licząc od daty zawarcia umowy. 
3. Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność do 

magazynu Opolskiego Centrum Onkologii, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole. Jeżeli dostawa będzie wypadała 
w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

4. Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za 
pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz  
z wniesieniem. 

5. W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu w ramach podpisanej umowy  
z firmą kurierską.   

6. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku gdy w okresie użytkowania sprzętu, o którym mowa w § 1 ust.1, 
na skutek wystąpienia zmian produkcyjnych i technologicznych uniemożliwiających Zamawiającemu 
korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem (np. brak możliwości naprawy sprzętu z powodu braku  części 
zamiennych do sprzętu, wad sprzętu), zapewnić rozwiązanie zamienne umożliwiające dalsze korzystanie ze 
sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w Załączniku nr 1 do OWZ. 
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§ 4 
Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie w kwocie:  
wartość netto:……….…. zł, słownie:.....................….zł, wartość brutto (wraz z VAT):…………..zł, 
słownie:…………..…zł, 

2. Całkowite wynagrodzenie  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również:  
a) koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu, 
b) narzuty, ewentualne upusty, 
c) pozostałe czynniki cenotwórcze 
d) podatek V 
e) usuwanie wad 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od 
daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. Podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzenie zgodności dostawy z zamówieniem przez 
Zamawiającego potwierdzonym w protokole odbiorczym. 

4. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT. 
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum 

Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole 
6. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5 
Reklamacje, gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku dostawy asortymentu wadliwego, dostawy asortymentu 
niezgodnego z umową lub zamówieniem, do wymiany tego towaru na zgodny z zamówieniem i umową, 
wolnym od wad na koszt własny w terminie 3 dni od daty zawiadomienia. 

2. Powyższe ma również zastosowanie w ramach rękojmi i gwarancji 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy, 

nie krótszej aniżeli  gwarancja producenta. 
4. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. 
5. Wykonawca odpowiada za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy w tym również szkody powstałe w wyniku wad dostarczonego produktu. 
§ 6 

Kary umowne 
                     1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości  100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru 
niezgodnego z umową, bądź za opóźnienie w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub 
zniszczonym opakowaniu w tym również  za opóźnienie w zakresie terminów wynikających   
z gwarancji i rękojmi, w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w umowie obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu 
wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 
1 umowy. 

2. Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego  
w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez 
Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

§ 7 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej 

realizację, 
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b)  jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym 
celu odpowiedni termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od 
umowy, 

c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się 
nieprawdziwe. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.  

3. W przypadkach odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
faktycznego wykonania części umowy. 

4. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.  

§ 8  
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub 

upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o 
dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
obowiązujących przepisów szczególnych.  

4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd 
powszechny. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,  
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


