
 

 

Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego 

 

UMOWA – wzór 

 

 

zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, 

samodzielny publiczny zzoz, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001953, NIP 968-06-65-587, reprezentowanym 

przez: 

………………….. -   …………. 

przy udziale …………………… -   ………… 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

……………….. 

zwanym w dalszej treści umowy dalej WYKONAWCĄ. 

 

wspólnie zwanych dalej Stronami, 

 

o następującej treści: 

 

 

 §1 

Przedmiot umowy,  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa środków do dezynfekcji aparatów medycznych 

(bronchoskopów), w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie szpitali wojewódzkich w 

działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0038/21) 

2. Szczegółowy opis asortymentu, wymagania jakościowe,  ilości i ceny jednostkowe zawarte 

są w zapytaniu ofertowym  i w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej 

Umowy. 

 

 

§2 

Obowiązki Wykonawcy i sposób wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od 

zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia ………………………do siedziby Zamawiającego, tj. 

Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe, na swój koszt i ryzyko 

 



 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność do momentu odebrania towaru przez 

Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest w szczególności za wybór środka 

transportu, jak i za właściwe opakowanie towaru dające zabezpieczenie przed czynnikami 

pogodowymi, uszkodzeniami itp. 

 

§3 

Wynagrodzenie 

 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 

ustala się na kwotę ……………… złotych brutto (słownie: …………………………...). 

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

przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy. 

3. W trakcie trwania umowy wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie 

zmianie. 

4. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół zdawczo - odbiorczy przedmiotu umowy 

podpisany przez obie Strony. 

5. Za zrealizowany przedmiot umowy Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni licząc 

od daty otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i 

rachunkowym faktury/faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury/faktury VAT jest podpisany 

przez Strony protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w ust. 4.  

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

§4 

      Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rocznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot 

zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe towary na wolne od wad w terminie 7 dni od 

daty pisemnego zgłoszenia wady. 

3. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego, 

o którym mowa w § 3 ust. 4. 

 

§5 

Kary umowne 

 

1. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy  tj. naruszenia terminu wskazanego w § 

2 ust. 1 lub terminu wskazanego w § 4 ust. 2 i 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto wskazanej 

w § 3 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z tytułu udzielonej gwarancji, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto wskazanej 

w § 3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek niewykonania zobowiązań. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 



 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§6 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

niewykonywaniu przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami, 

zapytaniem ofertowym oraz warunkami określonymi prawem, w szczególności zgodnie z § 1 i 

§ 2 umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyżej wymienionych powodów uważa 

się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§7 

Zmiany umowy 

 

1.  Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności 

2.  Jakakolwiek akceptacja, zezwolenie lub zgoda udzielane przez Zamawiającego w ramach 

niniejszej umowy mogą być udzielane na piśmie pod rygorem nieważności. 

3.  Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeśli przy ich uwzględnieniu uległaby zmianie 

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu 

zawarcia umowy. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne powszechne obowiązujące przepisy prawa. 

2.  Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostaną pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 

 

……………………………. ……………………………. 


