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Załącznik nr3 Wzór umowy 

UMOWA  

na dostawę produktów/materiałów medycznych 

 

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

 

CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” SP. Z O.O, SP.KOMANDYTOWA 

UL. KARCZÓWKOWSKA 45 

25-713 KIELCE 

reprezentowanym przez: 

Krzysztofa   Mielecha – Dyrektora Generalnego 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

……………………….………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia finansowanego 

ze środków publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne 

kwalifikowalności). Umowa związana z realizacją projektu pn: „ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI 

DOMOWEJ 3” o numerze RPSW.09.02.03-26-0006/19 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa produktów/materiałów medycznych zgodnie z 

asortymentem i ilościami określonymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. Oferta stanowi integralna część umowy. 

2. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: Centrum Medycznego ZDROWIE 

ul.Karczówkowska45 w Kielcach. 

3. Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem 

ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie powinna być dzielona. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego na własny koszt i 

ryzyko w terminie do …….. dni kalendarzowych  od daty zawarcia umowy w godzinach 8.00-15.00 

(dotyczy także spedytorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy). 

5. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do 

chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 
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§ 2 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad, o terminie ważności nie 

krótszym niż do 31.12.2021r. oraz posiada wymagane prawem normy i świadectwa. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionych materiałów medycznych o terminie 

ważności krótszym niż 3 miesiące. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przyjęcia 

zwracanego materiału medycznego. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i przekazania 

Zamawiającemu materiałów medycznych z wymaganym terminem ważności w ilościach zgodnych 

ze zwróconymi. 

3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub/i niezgodnego z zamówieniem lub/i niezgodnego 

z niniejszą umową lub/i wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na tę okoliczność 

protokół i powiadomi Wykonawcę wzywając do usunięcia wad, usunięcia niezgodności, 

uzupełnienia ilości. Zamawiający na koszt Wykonawcy odeśle partię towaru zawierającą wady lub/i 

niezgodnego z zamówieniem lub/i niezgodnego z niniejszą umową lub odmówi przyjęcia towaru. 

4. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod 

warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1. Wartość brutto przedmiotu umowy nie może być wyższa niż ……… zł brutto (słownie:  

……………). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po dostarczeniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem 

odbioru. 

3. Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia i transportu 

do Zamawiającego. 

4. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w ofercie złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem 

VAT. 

6. Płatność zrealizowana będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

7. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki 

w oparciu o ustawę z dnia 08.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 

2013r. poz. 403).  

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z następujących tytułów: 
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1) w razie opóźnienia w dostawie - w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy, za 

każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto opóźnionej 

dostawy. 

2) niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy oraz 

naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy. Zamawiający rozwiąże 

umowę przez złożenie oświadczenia Wykonawcy w formie pisemnej. 

2. Umowa zostanie uznana za niewykonaną w przypadku:  

1) niedostarczenia dostawy, gdy kara umowna osiągnie 10% wartości brutto opóźnionej dostawy;  

2) upłynięcia dwukrotności terminu przewidzianego na dostawę, pomimo wezwania Wykonawcy 

przez Zamawiającego do realizacji dostawy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności. 

4. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przekracza wysokość kar 

umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 

jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 


