
Załącznik nr 2a 

Nr sprawy 13/PN/D/2020 

 
UMOWA Nr        /2020 (wzór umowy) 

 

zawarta w dniu …………… 2020 r. w Warszawie  pomiędzy: 

 

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo – Włochy z 

siedzibą w Warszawie przy ul. gen. M.C. Coopera 5, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000003553, NIP:522-25-86-517, REGON:017202242,reprezentowanym przez:  

 

Dyrektora       Pawła Dorosza 

 

zwanym  w  dalszej  treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

 

__________________________ z siedzibą w _______, __- ___ ___________, ul. _______________ , 

zarejestrowaną pod Nr KRS ____________ rejestru przedsiębiorców, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w 

_________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego/ wpisanym do CEIDG, NIP 

_________________, REGON _____________________, zwaną/ym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 uPzp – 

sprawa numer ……………… na dostawę środków ochrony osobistej. 

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywne dostawy rękawic medycznych jednorazowego użytku, 

zwanych dalej „rękawicami”, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia…………….. 

2. Szczegółowy wykaz asortymentowo-ilościowy rękawic objętych umową i ich ceny określa oferta, o 

której mowa w ust. 1, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wielkości dostaw zamawianych rękawic podawane będą Wykonawcy każdorazowo w formie 

zamówienia udzielonego pisemnie i przesłanego w formie elektronicznej (e-mail). 

4. Zamawiający zastrzega sobie realizację przez Wykonawcę składanych zamówień na rękawice 

(określone w załączniku Nr 1), będzie określona każdorazowo co do ilości w poszczególnych 

zamówieniach. Zamówione ilości będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą być 

różne od określonych w tym załączniku. Zamawiający gwarantuje zakup minimum 80% wartości 

umowy. 

 

§ 2 
1. Zamówione rękawice będą dostarczane do siedziby Zamawiającego, znajdującej się w Warszawie przy  

ul. gen. M.C. Coopera 5 (magazyn centralny). 

2. Każda dostawa rękawic będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż ………. dni roboczych, licząc 

od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia wysłanego za pomocą maila. 

3. Odbioru rękawic wraz z fakturą będą dokonywały osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

potwierdzając fakt ten pisemnie. 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do : 

a) przygotowania zamówionych rękawic w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy; 

b) dostawy zamówionych rękawic własnym środkiem transportu, na własny koszt i własne ryzyko, w 

terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, 

c) wymiany w ciągu 7 dni roboczych dostarczonych rękawic, w przypadku uznania zasadności reklamacji 

Zamawiającego, dotyczącej wad lub niezgodności z zamówieniem. 



2. Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 7 dni od daty odbioru 

towaru i rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż kolejne 7 dni. 

3. Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu rozpatrzenia reklamacji 

i/lub wymiany rękawic na wolne od wad i/lub uzupełnienia braków ilościowych. 
 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do : 

a) odbioru rękawic dostarczonych zgodnie z jego zamówieniem, 

b) dokonywania płatności w ustalonym terminie na konto wskazane przez Wykonawcę. 

 

§ 5 
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi …………………zł 

(słownie: ……………………..). 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w 

tym również należny podatek VAT, koszty transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

§ 6 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust.1 rozliczane będzie sukcesywnie na podstawie faktur VAT, 

wystawianych każdorazowo za zrealizowaną dostawę. 

2. Dostawę uznaję się za zrealizowaną w momencie odbioru rękawic przez osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego. 

3. Fakt odbioru zamówienia, potwierdzany będzie przez osoby o których mowa w ust. 2, własnoręcznym 

podpisem na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Fakturę VAT Wykonawca zobowiązany jest wystawić zgodnie z cenami ujętymi w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. 

§ 7 
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę. 

3. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 8 
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ważności podany przez producenta, ale 

nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu. 

 

§ 9 
1. Wykonawca odpowiada za wprowadzenie do obrotu towaru będącego przedmiotem umowy, a nie 

spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami lub normami. 

2. Wykonawca ma obowiązek współdziałania z właściwymi organami administracji publicznej i z 

Zamawiającym w razie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu towaru będącego przedmiotem umowy, 

a nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami lub normami. 

 

§ 10 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

§ 11 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% brutto wartości 

niezrealizowanej części umowy; 

b) nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości 0,5% brutto wartości opóźnionego 

towaru, za każdy dzień zwłoki; 

c) odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% brutto zamówionego towaru, a 

niedostarczonego towaru; 

d) nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości 0,5% brutto 

wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

3. W razie powstania szkody przewyższającej wartość przewidzianych kar umownych Zamawiającemu 

przysługuje od Wykonawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania w pełnej wysokości. 



§ 12 
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy dopuszczalne są, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 

a) jeżeli zachodzi potrzeba uzgodnienia nowego asortymentu materiałów, zastępującego ze względów 

technicznych lub technologicznych asortyment dotychczasowy, dla którego w udokumentowany i 

wypróbowany sposób zostanie potwierdzona przydatność i zgodność z cechami asortymentu 

dotychczasowego, przy zachowaniu również dotychczasowych cen jednostkowych, o których mowa w 

załączniku nr 1 lub ich odpowiedniemu obniżeniu – w takiej zostaną odpowiednio zmienione ceny 

jednostkowe poszczególnych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 oraz dotychczasowa cena 

umowy, o której mowa w § 5, 

b) gdy wskutek zmienianych na podstawie wprowadzonych po zawarciu umowy przez ustawodawcę 

przepisów prawa dojdzie do zmiany wysokości stawek podatkowych dotyczących towarów będących 

przedmiotem umowy – w takiej sytuacji zostaną odpowiednio zmienione ceny jednostkowe materiałów 

wymienione w załączniku nr 1 i cena umowy określona w § 5, uwzględniając dotychczasowe ceny 

jednostkowe asortymentu wcześniej dostarczonego. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy dopuszczalne są także innych w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ustawy 

PZP. 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą obu 

Stron, pod rygorem nieważności. 

§ 13 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej 

Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 

niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 

uniemożliwia proces realizacji Umowy.  

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 

okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne 

rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację 

swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać 

racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły 

Wyższej. 

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 60 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 

wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań 

oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony 

postanowiły inaczej. 

§ 14 
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że 

przepisy PZP stanowią inaczej. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za 

zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie  spory  wynikające  z  postanowień  niniejszej  umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są : 

Oferta Wykonawcy. 

 

§ 15 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


