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PROJEKT UMOWY  

UU  MM  OO  WW  AA      NNrr 

zawarta w dniu ……………………… roku 

       Zamawiający:   Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

    53-413 Wrocław 

    pl. Hirszfelda 12 

NIP:    899-22-28-100  

REGON:    000290096 

Reprezentowany przez:  …………………………. 

    ……………….…………   

 

Wykonawca:    ……………………………..…………….. 

…………………………………………….. 

NIP:    ………………………………………  

REGON:    …………………………………………… 

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, ………………………………………….. 

Reprezentowany przez:   …………………………………………….. 

     

§ 1 

Podstawą prawną zawarcia niniejszej umowy jest art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm. zwaną dalej ustawą) 

§ 2  

Przedmiot umowy 

2.1. Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa APLIKATORÓW DO BRACHYTERAPII Z PODZIAŁEM NA DWA PAKIETY.  

2.2.  Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy pt. „ Arkusz Asortymentowo-cenowy”, stanowiący 

integralną część umowy. 

2.3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi i związanymi z 

przedmiotem umowy. 

2.4. Obowiązki gwarancyjne i rękojmiane należą do przedmiotu umowy.  

§ 3  

Oświadczenie Wykonawcy 

3.1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnej realizacji 

przedmiotu umowy. 

3.2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej umowy przedmiot umowy jest nowy, wyprodukowany nie 

wcześniej niż w 2015 roku, wolny od wad, spełniający wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym oraz w stanie nadającym się do prawidłowego i bezpiecznego używania.  

3.3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący wyrobem medycznym, opisany w § 2 jest dopuszczony do obrotu i używania 

na terenie Polski oraz  spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 

107, poz. 679 z późń. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawnych. 

3.4. Wykonawca oświadcza, że zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny. 

3.5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy posiada stosowne deklaracje, świadectwa, certyfikaty i atesty 

wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 
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§ 4  

Wynagrodzenie 

4.1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości 

netto: ………………….. zł 

słownie: ………………………………………….. 

+ podatek VAT ………………………. tj. ………………………….. 

razem brutto: ………………………… 

słownie: ………………………………………………………………………………………….. 

Ceny jednostkowe znajdują się w załączniku nr 1 do umowy, tj. Arkuszu Asortymentowo -cenowym. 

4.2. Cena ogółem brutto obejmuje: 

1) cenę netto przedmiotu zamówienia, 

2) koszty transportu krajowego i zagranicznego, 

3) koszty ubezpieczenia w kraju i zagranicą, 

4) opłaty celne i graniczne, 

5) koszty dostawy,  

6) podatek VAT , 

7) oraz wszelkie inne koszty niewymienione w pkt 1-7 , a konieczne do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2. 

4.3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu rzeczowego zamówienia. 

4.4. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany Protokół Zdawczo-Odbiorczy, o którym mowa w § 5, ust. 

5.3. - 5.4.  

4.5. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 

fakturze w terminie do 60 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

4.6. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe    

w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 

4.7. Do czasu dokonania odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko przypadkowej jego utraty, 

zniszczenia, czy też uszkodzenia. 

4.8. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu dokonać 

jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu 

– art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej – Dz. U. 2013r. poz.217 z późn. zm.), pod 

rygorem bezskuteczności wobec Zamawiającego. 

§ 5 

Terminy i warunki realizacji 

5.1 Dostawa przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, poprzedzona zostanie telefonicznym zgłoszeniem, co 

najmniej na 48 godziny przed jej zrealizowaniem (nr telefonu 71/ 3689 233, 232) 

5.2 Zrealizowanie przedmiotu umowy określonego w § 2 nastąpi   w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia 

umowy. 

5.3 Termin ten będzie uważany za zachowany, jeżeli co najmniej w ostatnim dniu upływu tego terminu strony dokonają 

odbioru w siedzibie Zamawiającego  i podpiszą Protokół Zdawczo – Odbiorczy.  

5.4 W wyniku dokonania czynności odbiorowych zostanie sporządzony Protokół Zdawczo - Odbiorczy, który będzie 

zawierał podstawowe dane odnoszące się do przedmiotu Umowy oraz istotne ustalenia dokonane w toku czynności 

odbiorowych, w szczególności: 

a) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru tego uczestnictwa, 

b) oznaczenie miejsca prowadzenia czynności odbiorowych, 
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c) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbiorowych, 

d) wykaz dokumentów przekazanych Zamawiającemu: 

1. wymagane atesty i deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności ze specyfikacją techniczną 

(Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wykonanej lub aprobatą techniczną), 

2. wymagane prawem oświadczenia, instrukcje - w języku polskim, 

3. instrukcje użytkowania (obsługi) - w języku polskim, 

e) stwierdzenia o:  

 odbiorze będącym potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w tym zakresie i 

zakończenia odbioru,  

lub 

 odmowie dokonania odbioru z podaniem powodów takiej odmowy, 

f)             ewentualne oświadczenia lub wyjaśnienia Wykonawcy/Zamawiającego związane z czynnościami 

odbiorowymi, 

g) podpisy członków komisji odbiorowej.  

5.5. Jeśli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas, z zachowaniem zapisów 

ust 5.4: 

a) Jeśli wady nie nadają się do usunięcia lub, jeśli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wadliwej części przedmiotu Umowy po raz 

drugi. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie 

usunął wad w wyznaczonym terminie. 

b) Jeśli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości 

technicznej i użytkowej przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy. 

5.6. W przypadku braku wywiązania się z konieczności naprawy wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, opisanych w 

„Protokole Zdawczo - Odbiorczym”  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo na 

koszt Wykonawcy zlecić wykonanie naprawy wad innemu podmiotowi, bez konieczności wcześniejszego 

powiadamiania Wykonawcy oraz bez utraty prawa do gwarancji.  

5.7. Przedmiot umowy winien być dostarczony w terminie i miejscu wskazanym w ust. 5.1.  Do Protokołu Zdawczo - 

Odbiorczego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, licencje, instrukcję obsługi w 

języku polskim oraz inne dokumenty, standardowo przekazywane przez producenta/ów przedmiotu umowy dla zapewnienia 

Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia 

praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.  

5.8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:   

a) dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użycia, 

b) dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, 

c) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach, 

d) dostarczenia towaru z opóźnieniem. 

5.9. W przypadku niemożności wykonania dostawy przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust.5.2.  niniejszego 

paragrafu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.  

5.10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 5.2  niniejszego 

paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy, zachowując prawo do kary 

umownej za opóźnienie zgodnie z § 7 ust. 1 lit a.   Wykonawca nie zgłosi żadnych roszczeń z tego tytułu.  
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5.11. W przypadku, gdy cena zakupionego towaru u innego dostawcy będzie wyższa niż wynikająca z cennika, 

stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen 

kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.  

5.12. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie 

określonym w ust. 5.10  niniejszego paragrafu.  

5.13. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu ze strony Zamawiającego są: 

……………………………………….. 

5.14. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu ze strony Wykonawcy są: 

................................................ 

5.15. Realizatorem umowy ze strony Zamawiającego jest …………………………………………………………. 

 

§ 6  

Gwarancja 

6.1 Wykonawca gwarantuje należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zastosowanie właściwych i pozbawionych 

wad materiałów, niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wykonanie oraz, że dostarczony przedmiot 

umowy jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji (nie demonstracyjny), odpowiada wymaganiom 

określonym w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. 2010.107.679 ze zm.).  

6.2 Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 12 miesięcy. 

6.3 W przypadku krótszego terminu gwarancji, niż wymagany Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostawy. 

6.4 Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych poniesie Wykonawca. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwego sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w 

ilościach zakwestionowanych na asortyment wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia. Towar 

niekompletny, uszkodzony Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od 

daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. 

..................................... 

6.5 Gwarancja biegnie od daty podpisania przez strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.  

6.6 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

6.7 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że rękojmia nie 

obejmuje prawa do odstąpienia od Umowy. 

6.8 Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 

§ 7  

Kary umowne i odsetki za opóźnienie w zapłacie 

7.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:   

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% od wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 3 dni i 0,5 % wartości brutto umowy za każdy następny dzień 

opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu pkt.c) niniejszego paragrafu. 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych okresie w gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% od wartości 

brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczenia terminu przez Zamawiającego 

na usunięcie wad, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 10 dni i 0,5 % od wartości brutto umowy za każdy 

następny dzień opóźnienia, dostarczenie sprzętu zastępczego wolnego od wad tej samej klasy lub wyższej od 

sprzętu wadliwego uważane jest za usunięcie wady w terminie 
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c) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

7.2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu 

Zamawiającego do dokonywania wymaganych umową czynności. Odstąpienie powinno być dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie 

uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania 

umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

7.3. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary 

umowne do wysokości szkody rzeczywistej.  

7.4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać 

zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych. 

7.5. W razie wystąpienia istotnej zmiany, 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 powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

7.6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ewentualnych kar 

umownych.  

§ 8  

Zmiany  treści umowy 

8.1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach określonych w postanowieniach powyżej oraz  

w następujących przypadkach: 

a) zmiany osób upoważnionych do reprezentacji, 

b) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy,  

8.2. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmiany umowy z powodu okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz w każdym przypadku, kiedy zmiany umowy są korzystne dla 

Zamawiającego. 

§ 9  

Inne postanowienia 

9.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy pod 

rygorem nieważności. 

9.2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez 

właściwy Zamawiającemu Sąd we Wrocławiu. 

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego 

9.4. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta sporządzona i złożona niniejszym w postępowaniu, 

jako sporządzone w jednym egzemplarzu,  

9.5. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

 

  

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Arkusz Asortymentowo-cenowy 

 


