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UU  MM  OO  WW  AA  NNrr  PPNN//  //1188  //LLZZFF//RRKK 

zawarta w dniu ……………………………………. roku 

Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

   53-413 Wrocław pl. Hirszfelda 12 

NIP:  899-22-28-100 REGON: 00290096 KRS: 0000087868 

Reprezentowany przez:   

 

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

NIP:   …………………… REGON: …………………………….. KRS: ……………………………….. 

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

 

§ 1 Podstawa prawna  

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z zapisem art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 postępowania znak: ZP/PN/56/18/LZF/RK o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje zawarta umowa następującej treści: 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: Sukcesywna dostawa masek unieruchamiających dla pacjentów 
planowanych do radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. 

2. Szczegółowe zestawienie asortymentowo-ilościowo-cenowe poszczególnego asortymentu zawiera załącznik 
nr 2 stanowiący integralną część umowy, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1  

3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu 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 oświadcza, że przedmiot umowy będący wyrobem medycznym jest dopuszczony do obrotu i 
używania na terenie Polski oraz spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. 
Dz. U. z 2017r., poz. 211 ze zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych i w czasie „W” 
(wojny). 

4. Wykonawca zapewnia, że: 

a) prowadzi i będzie prowadził swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi i nie 
dokona żadnych czynności, które wpłyną lub mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek lub renomę 
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. 

b) poczyni starania w celu zapewnienia, aby osoby będące członkami jego zarządu, wspólnikami, 
dyrektorami, członkami kadry kierowniczej, pracownikami, przedstawicielami lub innymi osobami 
działającymi na jego rzecz, w związku z niniejszą Umową nie podjęły żadnej działalności, która narażałaby 
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na ryzyko kar na podstawie przepisów i regulacji 
obowiązujących w jakichkolwiek odpowiednich jurysdykcjach zabraniających działań korupcyjnych, tj. 
obiecywania, proponowania, wręczania, żądania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści 
majątkowej, osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie 
działania w toku działalności gospodarczej; 

c) nie będzie podejmować żadnej innej działalności, która narażałby Dolnośląskiego Centrum Onkologii we 
Wrocławiu na ryzyko kar wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji. 

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:  

łącznie netto : …........................... (słownie:…………………………………………………………..) 

Podatek VAT: ….%, tj. …………………. zł 
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łącznie brutto: …...........................(słownie: ........................................................................) 

Ceny jednostkowe znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - „Arkusz asortymentowo-cenowy”. 

2. Wynagrodzenie brutto obejmuje: 

a) cena netto przedmiotu umowy, 

b) koszty transportu krajowego i zagranicznego, 

c) koszty ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą, 

d) opłaty celne i graniczne, 

e) koszty dostawy asortymentu (loco Magazyn Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Pl. 
Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław)  

f) podatek VAT,  

g) oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca gwarantuje utrzymanie oferowanych cen netto przez cały okres trwania umowy dla całego 
przedmiotu umowy. 

4. Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu oraz wartość umowy ogółem brutto podlega 
automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa 
zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania 
formy aneksu.  

5. 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 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – (t.j. Dz. U. z 
2018 r. , poz. 160). 

§ 5 Warunki dostaw asortymentu oraz dostaw „interwencyjnych” 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw asortymentu do Magazynu Dolnośląskiego Centrum Onkologii we 
Wrocławiu, Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław – według bieżących potrzeb DCO – w ciągu ………………. dni 
kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania faksem na numer....................... lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:............................., od poniedziałku do piątku, w godzinach 
8.00 – 14.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do potwierdzenia danej dostawy (dzień) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: ............................., od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, z 
wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do tzw. „dostaw interwencyjnych”, o ile zaistnieje taka potrzeba, w ciągu 48 
godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego faxem na numer................. 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .................................. 

4. Dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. W każdej dostarczanej partii asortymentu, opakowania będą opisane nazwą handlową, wielkością 
opakowania, nazwą producenta, datą ważności. 

6. Dostarczany asortyment będzie transportowany w warunkach zgodnych z wymaganiami producenta, każde 
opakowanie pełne, nieuszkodzone, etykiety nieuszkodzone, czytelne.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na 
adres: ……………………….., z 30–dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych lub o 
wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich 
działań ze strony Zamawiającego. 

8. W przypadku braku możliwości dostawy asortymentu objętego niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza 
zastąpienie go asortymentem o innej nazwie handlowej z zastrzeżeniem, że asortyment musi być tożsamy w 
zakresie parametrów technicznych i zastosowania opisanego w załączniku nr 1 do umowy i warunkach 
granicznych, a jego cena jednostkowa netto nie może być wyższa niż cena jednostkowa netto pierwotnie 
oferowanego w ofercie asortymentu.  

9. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych netto asortymentu objętego umową w przypadku zmiany 
wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku 
do ceny netto objętej umową, w przypadku braku możliwości dostawy asortymentu (zaprzestania produkcji). 
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10. W przypadku, gdy nie ma możliwości dostarczenia asortymentu pierwotnie oferowanego od danego 
producenta/dystrybutora, w wyniku decyzji wydanej przez właściwe organy wstrzymującej produkcję i/lub 
dystrybucję lub producent zakończył jego produkcję, Zamawiający dopuszcza zmianę ceny asortymentu, ale 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego i po dostarczeniu dokumentów potwierdzających przyczynę niemożliwości 
dostarczenia asortymentu pierwotnie oferowanego, przy czym asortyment ten musi być tożsamy w zakresie 
parametrów technicznych i zastosowania opisanego w załączniku nr 1 do umowy i warunkach granicznych. 

11. W przypadku braku możliwości dostawy przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, Zamawiający 
będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia zgodnie z załącznikiem asortymentowo-cenowym u innego 
Dostawcy, a Wykonawca pokryje różnicę w cenie między ceną przewidzianą w umowie a ceną zakupu u 
innego Dostawcy (nabycie zastępcze). 

12. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest 
wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony 
asortyment w terminie a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem 
zastępczym. Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania wezwania do zapłaty. Mają tu również zastosowanie postanowienia z § 9 odnośnie kar umownych, 
które naliczane są do momentu dokonania zakupu u innego Dostawcy. 

13. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup dokonany w trybie 
określonym w ust. 11. 

14. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania 
pełnej ilości przedmiotu umowy. Przy czym Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy 
co najmniej w 70 %. 

15. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną 
odpowiedzialność do momentu ich odebrania przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór 
środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami 
atmosferycznymi, uszkodzeniami, itp. 

16. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w przypadku: 

a) nie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań, o których mowa umowie; 

b) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym a dostarczonym przedmiotem umowy;  

c) uszkodzenia lub wady przedmiotu umowy, w tym nieodpowiedniego zabezpieczenia podczas transportu; 

d) dostawy przedmiotu umowy bez uprzedniego uzgodnienia terminu z Zamawiającym. 

17. Dostawa asortymentu bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko 
Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia go i zapłaty za niego. 

18. Jeżeli przy dostawie przedmiotu umowy strony stwierdzą wady lub braki, Wykonawca zobowiązany jest do 
nieodpłatnego ich usunięcia. 

19. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: Pan Ryszard Dmowski – 71/ 36 89 
596 – realizator umowy w zakresie dostaw. 

20. Wykonawca wyznacza...................................................................do koordynowania prac związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw.  

§ 6 Gwarancja, rękojmia, reklamacje 

1. Dostarczany asortyment posiada okres gwarancji ……………..(minimum 24 miesiące) od chwili dostawy 
do Zamawiającego, 

2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji/rękojmi, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
wadliwej partii dostarczonego towaru (towar niekompletny, uszkodzony, z terminem ważności niezgodnym z 
zapisem ust. 1 lub inne wady), Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach 
zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia go o 
zastrzeżeniach na nr fax ....................................., lub mailem na adres:…………………………….. Potwierdzenie 
prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest 
dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji. 

3. Reklamacje ilościowe i jakościowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od ich zgłoszenia. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę 
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4. W przypadku krótszego okresu gwarancji, niż wymagany lub nie spełnienia innych warunków zawartych w 
załączniku nr 1, Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostawy.  

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

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

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 7 Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Okres trwania umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia ……………….do dnia ………………. 

2. Dostawy asortymentu następować będą sukcesywnie wg zgłoszonych przez Zamawiającego zapotrzebowań w 
terminie ………………. dni roboczych od wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego 

§ 8 Warunki płatności 

1. Należność za dostarczany asortyment przekazywana będzie przez Zamawiającego sukcesywnie – po 
każdorazowej zrealizowanej dostawie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na wskazane przez 
Wykonawcę konto w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne wykonanie przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

3. Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr. 
zamówienia i umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego produktu i nr. katalogowego.  

4. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej 
powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

§ 9 Kary umowne, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niezrealizowaną część umowy, licząc za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie 
wynosić 10 zł. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 
umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 3. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
gwarancji, rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 2. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 
dni, to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej 
z zapisu ust. 3. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za 
niezrealizowaną część umowy, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary byłaby niższa niż 10 zł, to 
należna kara wynosić będzie 10 zł.  

4. Zamawiający może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy i 
zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 2. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza 
możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

7. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo 
żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych określonych w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 684 ze zm).  

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

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w umowie oraz w 
następujących sytuacjach: 

9.1. w razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub części nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; w takiej sytuacji 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 
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9.2. gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie 
kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

9.3. gdy dostarczony asortyment nie odpowiada opisowi i parametrom wskazanym w SIWZ; 

9.4. gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania działalności 
Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy. 

9.5. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 8 w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

9.6. 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 drugiej 
stronie w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą.  

§ 10 Inne postanowienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do 
umowy pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w przypadkach wskazanych w umowie powyżej oraz w 
następujących okolicznościach: 

1) w przypadku niewyczerpania ilości i wartości asortymentu umowy przed jej wygaśnięciem, umowa może 
zostać przedłużona na dalszy okres aż do momentu wykorzystania całej wartości i asortymentu umowy 
poprzez wprowadzenie aneksu do umowy, 

2) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (Dz.U. z 2017, 
847, tj.) 

3) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

 - jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.  

4) Jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strona 
powołująca się na powyższe okoliczności jest zobowiązana do pisemnego wykazania przyczyn 
uzasadniających zmianę umowy zawierającego:  

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 

4) zasady wykonania zmiany oraz ewentualny wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

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

3. Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, 
że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w 
jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją 
postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa. 

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

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA  

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy  

 


