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P R O J E K T    U M O W Y   Nr BU/………/17/LNP/RK 

zawarta w dniu …………………………… 2017 roku 

 

Zamawiający:                           Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

                                               53-413 Wrocław 

                                               pl. Hirszfelda 12 

NIP:                                          899-22-28-100 REGON000290096 

Reprezentowany przez:     

 

Wykonawca:                 

NIP:                 

REGON:                  

Reprezentowany przez:      

§ 1 

Podstawa prawna 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego znak sprawy: ZP/BU/93/17/LNP/RK na podstawie art. 4 ust. 8 w 

zw. z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zostaje zawarta umowa 

następującej treści: 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- 

pakiet ……..., zwany dalej przedmiotem umowy. 

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

stanowiący integralną część umowy. 

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi i związanymi z przedmiotem 

umowy. 

4. Obowiązki gwarancyjne należą do przedmiotu umowy.  

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

realizacji przedmiotu umowy. 

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

wymagania określone przez Zamawiającego, najwyższej jakości oraz w stanie nadającym się do bezpiecznego 

używania. 

7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy 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 2017 

r., Nr 211) przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy, których realizuje 

przedmiot umowy, jak za swoje własne. 

§ 3 

Wynagrodzenie,  termin płatności  

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

netto: ……………………………….. 

słownie: …………………………………….. 
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+ podatek VAT ……%tj. ………………………. 

razem brutto: ………………………………….. 

słownie: ………………………………………………. 

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

3.2. 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 – loco magazyn Zamawiającego,  

6) podatek VAT , 

7) oraz wszelkie inne koszty niewymienione w pkt 1-6 , a konieczne do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 

2. 

3.3. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu rzeczowego zamówienia. 

3.4. Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy  

3.5. 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.  

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

powstałe    w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 

3.7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  

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

też uszkodzenia. 

3.9. 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 o działalności leczniczej – Dz. U. 2015r. poz.618 z późn. zm.). 

§ 4 

Termin dostawy  i warunki realizacji 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania 

zamówienia. Zamówienie wysłane zostanie w 2 transzach. 

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

też uszkodzenia. 

3. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru towaru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi. 

4. Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru, jeśli jest niezgodny z zamówieniem zarówno w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia jak i zwiększonej względem zamówienia ilości towaru, zachowując prawo do kary umownej 

zgodnie z § 6 ust. 1. 

5. Wykonawca wyznacza.............................., tel.....................................do koordynowania prac związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia.  

6. Realizatorem umowy ze strony Zamawiającego jest Marek Majewski tel. (71)  36 89 232, Majewski.m@dco.com.pl 

§ 5 

Termin  ważności 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty - stanowiące przedmiot umowy. 

2. Przedmiot umowy posiada minimum … miesięczny termin ważności od momentu dostawy przedmiotu umowy do 

siedziby Zamawiającego.  
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3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia faksem na podany w 

umowie numer Wykonawcy. Koszty uzasadnionej reklamacji obciążają Wykonawcę. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy (towar niekompletny, uszkodzony lub z 

terminem ważności niezgodnym z zapisem ust. 1), Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w 

ilościach zakwestionowanych na produkt wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia go o 

zastrzeżeniach na nr fax. ..................................... 

5. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w § 5 ust. 4 to jest zobowiązany 

wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego wyżej terminu fakturę korygującą. 

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

7. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych poniesie Wykonawca. 

§ 6 

Kary umowne , odsetki za opóźnienie w zapłacie, odstąpienie od umowy 

1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1, Zamawiający uprawniony jest 

do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 2 dni i 10 % wartości brutto za każdy następny dzień opóźnienia. 

Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 4 dni, to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy i zastosowania kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto umowy, co nie 

pozbawia Zamawiającego roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności, o których mowa w § 4 ust. 4 Zamawiający uprawniony jest do nałożenia 

na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdą stwierdzoną niezgodność. 

3. Wysokość kary umownej,  o której mowa w ust. 1.1- 1.2 nie może być niższa niż 10 zł . 

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

4.    Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

§ 7 

Inne postanowienia 

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

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy. 

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

przez właściwy Zamawiającemu Sąd we Wrocławiu. 

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

5. Integralną częścią umowy jest Opis przedmiotu zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu, 

przy czym pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.  

6. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i dla 

Wykonawcy. 

 ZAMAWIAJĄCY:                                                     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 Załącznik: 
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1. Formularz oferty 

2. Arkusz cenowy 

 


