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Załącznik nr 4 do SWZ 

Projekt…………….. 

UMOWA …………………………… 

 

zawarta w Gdańsku w dniu ………………………… pomiędzy: 

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Gdańsku (80-210) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 

3a, posiadającym NIP: 5840955985, REGON: 000288627, BDO: 000046822 

reprezentowanym przez: 

prof. dr. hab. Jacka Bigdę  - p.o. Kanclerza 

przy kontrasygnacie finansowej Zbigniewa Tymoszyka  - Z-cy Kanclerza ds. Finansowych- Kwestora 

zwanym w dalszej części umowy  “Zamawiającym”,   

a  

…… Spółką …………… z siedzibą w …… (kod pocztowy) przy ul. ……, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …… Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……, posiadającą NIP: ……, REGON: ……, BDO: 

……, o kapitale zakładowym w wysokości ...... zł                                                            

zwaną w dalszej części umowy “ Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) 

ustawy Pzp, nr postępowania ………………..została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………………….. dla jednostek organizacyjnych 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, rozmieszczonych na terenie Trójmiasta, zgodnie ze ofertą 

Wykonawcy z dnia ……… r. (zał. nr 2 do umowy) w zakresie: 

Pakiet ….. 

2. Szczegółowy opis oraz ceny jednostkowe towarów będących przedmiotem umowy określa 

formularz rzeczowo-cenowy zał. nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz 

dobrej jakości.  

4. Ilości asortymentu podane w formularzu rzeczowo-cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą 

ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Jednakże łączna suma wartości poszczególnych dostaw 

nie może przekroczyć wartości umowy o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania 30% wartości umowy o której mowa w § 2 ust. 1 

(dla każdego Pakietu), bez konieczności zmiany warunków Umowy. 

6. Wykonawca gwarantuje zachowanie przedstawionych w ofercie cen jednostkowych niezmiennie 

dla całego okresu realizacji umowy bez względu na rzeczywistą (końcową) wielkość zamówionego 

towaru. 
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7. Każdorazowa dostawa przedmiotu umowy obejmuje koszt opakowań, ubezpieczenia, załadunku, 

transportu, rozładunku oraz wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

 

§ 2 

WYNAGRODZENIE 

1. Wartość umowy (brutto)  zgodnie z ofertą wynosi ………………………………….. 

(słownie: ………………………… 00/100) 

w tym: 

Pakiet …………………………. 

 

§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować w terminie do 30 dni od daty 

doręczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury za każdorazową dostawę na rzecz 

jednostek organizacyjnych Zamawiającego, przelewem w złotych polskich na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze. 

2. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 4 

TERMIN WYKONANIA,  

ODBIÓR I REKLAMACJA TOWARU 

1. Dostawy będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, do poszczególnych jednostek 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia 

umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 

ust. 1 umowy, w zależności od tego który wariant nastąpi wcześniej. W przypadku 

niewyczerpania wartości wynagrodzenia brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten 

może ulec wydłużeniu na podstawie § 7 ust. 1 lit. c) umowy. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany na podstawie zamówień częściowych (otrzymanych e-mailem) 

do dostarczania przedmiotu umowy partiami (częściami), których ilości i zakres będzie uzależniony 

od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przedmiot umowy do siedziby 

bezpośredniego Użytkownika Zamawiającego (wskazanego w zamówieniu) na swój koszt i ryzyko 

w terminie 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.  

4. Dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-14.00. 

Odbiór w innym terminie musi być uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. 

5. Wykonawca wraz z dostarczonym przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie 

dokumenty związane  z dostawą. 

6. Każda partia danego wyrobu winna być zgodna z doraźnym zamówieniem i złożoną przez 

Wykonawcę ofertą. Nazwa dostarczonych wyrobów objętych przedmiotem umowy 

wyszczególniona na fakturze musi być zgodna z nazwą zamieszczoną w formularzu rzeczowo-

cenowym. 
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7. Dokumentem potwierdzającym odbiór towaru jest faktura, potwierdzona czytelnym podpisem  i 

pieczątką (imienną lub ogólną jednostki organizacyjnej) przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności zamówienia. 

8. Rozładunek przedmiotu umowy (wraz z dostawą do wskazanego pomieszczenia), w miejscu 

wskazanym przez pracowników Zamawiającego należy do Wykonawcy. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w ciągu 5 dni od daty jego doręczenia. 

10. W razie stwierdzenia wad zamawiający złoży stosowne reklamacje dostawcy, który udzieli 

odpowiedzi na nie w ciągu 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uznana 

będzie w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

11. Obowiązek odebrania od Zamawiającego wadliwego towaru oraz ponownego dostarczenia 

towaru wolnego od wad do Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. 

12. Wszelkie koszty związane z odebraniem oraz ponownym dostarczeniem towaru ponosi 

Wykonawca. 

13. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów: 

 ZAMAWIAJĄCY wyznacza:  …………………….., email …………………, tel. ………………………….  

 WYKONWCA     wyznacza:   ……………………., email …………………, tel. ………………………… 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostawie partii przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto dotyczącej 

tej partii za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego w którym miała nastąpić dostawa 

do dnia dostawy. 

b) za zwłokę w dostawie zareklamowanej partii przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości 

brutto dotyczącej tej partii za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego w którym miała 

nastąpić dostawa do dnia dostawy. 

c) w przypadku 3 krotnej zwłoki w dostawach przekraczającego każdorazowo 15 dni roboczych, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci 

karę umowna w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1. 

d) niezależnie od kar opisanych powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 

kary umowne w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych z tytułów określonych w 

ust. 1 lit. a)-b) jednocześnie. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez 

Zamawiającego do ich zapłaty w terminie 7 dni.  

5. Łączna wysokość kar umownych z każdego z tytułu określonych w ust. 1 powyżej, osobno i łącznie nie 

przekroczy 25% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 



Strona | 4  
 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy:  

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  Wykonawcy   należy  się   w tym przypadku tylko 

wynagrodzenie z tytułu faktycznie wykonanej części umowy;  

b) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie usunął stwierdzonych 

naruszeń w wyznaczonym terminie 7 dni, pomimo pisemnego wezwania do ich usunięcia w 

wyznaczonym terminie, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 lit b) winno nastąpić w terminie 60 dni od 

daty wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do rozpoczęcia umowy bądź usunięcia 

naruszeń.  

3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej i powinno zawierać przyczynę odstąpienia. 

 

§ 7 

ZMIANY UMOWY 

1.  Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach: 

a) produkt zaoferowany w ofercie został wycofany z produkcji lub dystrybucji, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zamiany tego produktu na produkt o parametrach nie gorszych niż w 

ofercie, w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu 

wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni 

Zamawiającego pisemnie, iż zaoferowany produkt został wycofany z produkcji lub producent 

produktu zaprzestał jego produkcji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać podpisany przez 

producenta lub dystrybutora dokument z oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub 

dystrybucji zaoferowanego produktu  z jednoczesną propozycją zmian.  

b) zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych: Cena brutto umowy 

może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek 

zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

c) zmiana terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1 poprzez jego wydłużenie o okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku niewyczerpania wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 umowy, 

2.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem 

nieważności. 

  

§ 8 

1. Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim, podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim 

powinna być interpretowana.  
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2. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Stronami będą dokonywane na piśmie i będą 

uznane za doręczone, jeżeli zostaną doręczone osobiście poczta kurierską lub listem poleconym, na 

adresy stron podane w komparycji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 13 niniejszej umowy. W 

przypadku zmiany adresu do doręczeń jednej ze Stron jest ona zobowiązana do niezwłocznego 

zawiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń. W przypadku niewykonania 

powyższego zobowiązania, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie 

doręczoną z upływem 14 dnia od dnia nadania jej na poczcie lub wydania przesyłki kurierskiej lub 

podjęcie próby jej doręczenia osobiście. 

3. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy prawa zamówień 

publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami –Kodeks cywilny. 

4. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 

sporów powstałych między nimi na drodze bezpośrednich negocjacji. 

5. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w 

stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądowi 

powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

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

Stron.  

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – formularz rzeczowo-cenowy 

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 

 

 

 

        WYKONAWCA                                                      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


