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PPrroojjeekktt  UUMMOOWWAA  DDOOSSTTAAWWYY 

zawarta w dniu  …-……-201..  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:  

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

 

§ 1 Podstawa prawna 

Podstawą prawną zawarcia niniejszej umowy jest art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).  

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Szczegółowe zestawienie asortymentowo-ilościowe oraz opis przedmiotu zamówienia zawiera „Arkusz Asortymentowo Cenowy- 

opis przedmiotu zamówienia”- Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 3  Oświadczenie Wykonawcy 

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

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej umowy towar będzie nowy, wolny od wad, spełniający wymagania 

określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 4 Wynagrodzenie, warunki płatności 

1. Wartość umowy ogółem netto stanowi kwota  ………………………..  złotych, 

(słownie:   …………………………………….   złotych). 

Wartość umowy ogółem brutto stanowi kwota  ……………………….. złotych, 

( słownie:  …………………………………………………………..  złotych). 

Ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu umowy znajdują się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy. 

2. Oferowana cena brutto obejmuje: cenę netto przedmiotu umowy, koszty transportu i ubezpieczenia, cło i opłaty graniczne, 

podatek VAT, koszty dostawy, rozpakowania i podłączenia (loco Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Pl. Hirszfelda 12, 

53-413 Wrocław - pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego) oraz wszelkie inne koszty nie wymienione a konieczne do 

poniesienia  przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

5. Zapłata nastąpi w terminie do 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę przelewem na jego konto 

wskazane na fakturze VAT. 

6. Faktura winna być wystawiona po dostarczeniu zamówionego asortymentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku 

polskim, sygnowana nr umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego wyrobu (producent i nr katalogowy) z powołaniem się na 

odpowiednią poz. z załącznika do niniejszej umowy. 

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

bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

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 ustawy z 

dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej – Dz. U. 2016r. 1638 z późn. zm.), pod rygorem bezskuteczności wobec 

Zamawiającego. 

§ 5 Termin dostawy i warunki realizacji 

1. Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 2 nastąpi w terminie max. …… dni od podpisania umowy, 

2. Realizacja przedmiotu umowy z pakietu 1 poz. 1 oraz z pakietu 2 poz. 1 będzie dostarczana do Zamawiającego sukcesywnie przez  

okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy według bieżących potrzeb Zamawiającego w ciągu max. 3 dni roboczych od 

zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania mailem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach od 8.00 do 14.00 .  

4. Wykonawca zobowiązuje się do tzw. „dostaw interwencyjnych”, o ile zaistnieje taka potrzeba, w ciągu max. 24 godzin od chwili 
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zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego faksem. 

5.  Dostarczany asortyment będzie posiadał min …………………..miesięczny okres gwarancji licząc od daty dostawy. 

6.  Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w pełni zabezpieczony przed uszkodzeniami i zapewniający możliwość jego 

identyfikacji. 

7.  Wykonawca dostarczy wraz z dostawą przedmiotu umowy ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla 

bezpośredniego użytkownika informacje o przedmiocie umowy oraz dokumenty gwarancyjne . 

8.  Reklamacje jakościowe i ilościowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 7 dni kalendarzowych 

licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego faksem. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę. 

9.  W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy asortymentu produktów i ilości, Wykonawca nie 

będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego.  

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru (towar, niekompletny, uszkodzony lub z 

nieważnym terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na 

towar wolny od wad w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia go faksem o zastrzeżeniach. 

11. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w § 5 ust. 8 to jest zobowiązany wystawić w 

terminie 3 dni od upływu wskazanego wyżej terminu fakturę korygującą. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 1 lub w ust. 3 lub ust. 4   

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

umownej za opóźnienie zgodnej z § 6 ust. 1 lit a. 

13. 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 do zapłaty.  

14.   Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonany w trybie określonym w 

ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu.  

15.   Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt zabezpieczyć dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu 

odebrania jej przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu jak i 

właściwe opakowanie towaru dające zabezpieczenie przed uszkodzeniami itp. 

16.   Miejscem dostawy, rozpakowania i podłączenia przedmiotu umowy jest: pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego. 

17.   Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga potwierdzenia przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. 

18.  Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcą i odbioru przedmiotu umowy jest: Majewski Marek, tel. 

kontaktowy: 71-36-89-232/233, realizatorem umowy jest Majewski Marek . 

19.  Wykonawca wyznacza.............................., tel.....................................do koordynowania prac związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia.  

20.  W przypadku niemożności wykonania dostawy przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub w  ust. 3 lub w ust. 4 

niniejszego paragrafu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania (faksem) o tym Zamawiającego. 

 

§ 6 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

a. opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 2 dni i 1 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za 

każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma prawo do rozwiązania 

umowy w trybie natychmiastowym bez dodatkowego wezwania wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy i zastosowania kary 

wynikającej z zapisu lit.c , 

b. opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji - w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 14 dni i 1 % od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny 

dzień opóźnienia,  

c. odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy,   

3. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne do 

wysokości szkody rzeczywistej. 

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

odsetek na zwłokę w wysokościach ustawowych. 

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

 

 

§ 7 Zmiany treści umowy 
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1. W przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza zastąpienie go innym produktem o innej nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że 

musi on spełniać warunki określone w Załączniku Nr 1 – Arkuszu Asortymentowo Cenowym do niniejszej umowy oraz z 

zachowaniem ceny zawartej w załączniku nr 1. 

2. Zmiana opisana w ust 1 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie za zgodą pisemną Zamawiającego po uprzedniej pisemnej 

informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania. 

3. Za obopólną zgodą stron, w przypadku nie wyczerpania wartości i asortymentu umowy przed jej wygaśnięciem może być ona 

przedłużona do momentu wykorzystania całej wartości i asortymentu poprzez wprowadzeniu aneksu do umowy. 

 

§ 8 Inne postanowienia 

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

nieważności.  

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

Zamawiającemu Sąd we Wrocławiu. 

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

4. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 


