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 Numer sprawy MCM/WSM/ZP15/2020                                          

Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA nr MCM/WSM/ZP15/…..../2020 
 

zawarta w dniu ……………….r. w Miliczu 
pomiędzy: 

Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o., z siedzibą w Miliczu (56-300), przy ul. Grzybowej 1, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocław – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000367386, NIP : 916-

138-81-84, REGON : 021370427, w imieniu której występuje:  
Prezesa Zarządu Spółki – Andrzeja Oćwieja, 
Wiceprezesa Zarządu Spółki – Andrzeja Sztandera, 
zwaną dalej Zamawiającym 
 

a 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną dalej Wykonawcą 
 

w imieniu, której występuje: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „  Dostawa materiałów 

Szewnych dla Bloku Operacyjnego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.,  w Miliczu”                      
w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843                      

z późn. zm.), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty Wykonawcy z dnia…………… 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu 

zamówienia, zwanego dalej „towarem” w postaci materiałów szewnych (pakiety Nr …. i   Nr…..), 

określonych w formularzu cenowym Załącznik Nr 2 do SIWZ, który stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 186 ze zm.). 
 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w 

formularzach cenowych  w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy tj. od dnia ……..2020 r. do dnia 

……………..2021 r.  
2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez 

Zamawiającego całości asortymentu wymienionego w ust. 1 umowy przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

3. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią 

określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony 

dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać 

asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego 

działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury 

przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu. 
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§ 3. 
1. Szczegółowy asortyment oraz ilość zamawianego towaru Zamawiający będzie podawał 

Wykonawcy w zamówieniu pisemnym, zamówieniu telefonicznym potwierdzonym niezwłocznie 

faksem lub zamówieniu złożonym mailem, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

Dostawa nastąpi w ciągu 3 dni roboczych  od dnia złożenia zamówienia. 
2. Dostawy będą dokonywane w godzinach pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 

od 8
00

 do 14
00

. 
3. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy o każdej dostawie Wykonawca ma obowiązek 

zawiadomić Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostaw. 
4. Wykonawca dostarczy towar na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 
5. Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru ze 

strony  Zamawiającego, a przyjęcie towaru musi być poprzedzone badaniem ilościowo- 

asortymentowym przez osobę do tego upoważnioną. 
6. Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach winien mieć na opakowaniu oznaczenia 

fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę adres producenta oraz datę 

przydatności do użycia. 
§ 4. 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar w asortymencie i w ilościach wynikających z 

przesyłanych zamówień jest najwyższej jakości zarówno pod względem norm jakościowych,                          

o terminie ważności co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia dostawy, zapewniającym bezpieczne 

użycie dostarczonego towaru. 
2. Strony ustalają, że dostarczony towar posiada  świadectwo rejestracji, atest producenta i jest 

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wszelkie normy stawiane przez polskie 

prawo w tym zakresie. 
3. Wstępne reklamacje zarówno ilościowe jak i jakościowe zgłaszane będą w ciągu 48 godzin od 

dostawy. Wyroby o wadliwej jakości zostaną wymienione na towar wolny od wad w ciągu 3 dni 

roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. 
4. Wykonawca upoważni swojego pracownika do stałych kontaktów z pracownikiem zaopatrzenia, 

przede wszystkim do przyjmowania zamówień, nadzorowania dostaw i przyjmowania reklamacji. 
 

§ 5. 
1. Wartość towaru brutto wynikająca z oferty przetargowej wynosi …………………… zł słownie: 

…………………………………………………………………………………. złotych. 
2. Zapłata za otrzymane partie towaru realizowana będzie według cen jednostkowych  podanych w 

formularzu cenowym do niniejszej umowy, przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT- posiada NIP 916 –138 -81 -84 i upoważnia 

wykonawcę do wystawienia faktury VAT za dostarczony towar bez podpisu Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania osobnych faktur:  
1) obejmujących asortyment z oferty przetargowej i niniejszej umowy,  
2) na asortyment nie będących przedmiotem oferty przetargowej i niniejszej umowy. 
5. W jednej fakturze nie może być zafakturowany towar zakupiony na podstawie oferty   
przetargowej i towar zakupiony w trybie zamówienia z wolnej ręki czyli poza ofertą   
przetargową. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do podawania numeru umowy na wystawianych fakturach     
dotyczących dostarczanego asortymentu wymienionego w załączniku do umowy.   
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostawą towaru (transport, opakowanie, czynności 

związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego). 
 

§ 6. 
Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto wyszczególnione w załącznikach Nr 2 do SIWZ 

(formularze cenowe) do niniejszej umowy są stałe przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 

ust. 1 umowy. 
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§ 7. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 0,5% wartości brutto nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części 

dostawy; 
2) 0,5% wartości brutto dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień opóźnienia w dostawie 

przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany 

był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4. ust. 3 

umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych towarów. 
3) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 5 ust.1 umowy – w razie 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności w przypadku: 
a) nieterminowej 3-krotnej realizacji dostaw, 
b) jednorazowej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 

10 dni od dnia złożenia zamówienia, 
c) trzykrotnej reklamacji przedmiotu zamówienia, 

4)  10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy – w 

razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego. 
2. W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy 

dodatkowy termin, nie rezygnując z kar umownych. 
3. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru Zamawiający może, zachowując prawo do 

żądania zapłaty kary umownej, zakupić ten towar od innego dostawcy a różnicą kosztów obciążyć 

Wykonawcę. 
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych oraz różnicy 

kosztu zakupu towaru u innego dostawcy, w przypadku określonym w ust. 3, z należnego mu 

wynagrodzenia. 
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 
§ 8. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej stan, w którym wykonanie umowy 

nie będzie leżało w interesie publicznym – a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 
2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli 

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub przedmiot umowy wykonuje w sposób wadliwy, 

sprzeczny z umową. W takich przypadkach oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy 

Zamawiający ma prawo złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia wskazanej przyczyny. 
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem Stron.  
4. Prawo do odstąpienia od umowy określone w ust. 1 i 2 powyżej może zostać zrealizowane 

najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania umowy określonego w § 2. 
 

§ 9. 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 

warunki takiej zmiany. 
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do 

niniejszej umowy, podpisanego przez obie Strony. 
 

§ 10. 
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 
2. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 
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§ 11. 
Wykonawca zobowiązuje się do  nieodsprzedawania (nie zbywania, cesji, itp.) bez zgody 

Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 12. 
1. Strony zgodnie oświadczają, że są administratorami danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 
2. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe związane z realizacją niniejszej umowy z 

zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów i z zapewnieniem odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ich ochrony. 
 

§ 13. 
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 14. 
Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) dokumentacja przetargowa, w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) oferta Wykonawcy, 
3) załączniki Nr 2 do SIWZ – formularze cenowe. 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 
 


