
 
 
 

 

 

 

 

wzór Załącznik Nr 3 

 

UMOWA  

 

zawarta dnia …………………….w Krakowie pomiędzy:  

 

Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, z siedzibą  

ul. Prądnicka 35-37; 31-202 Kraków, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

………………………………... - ……………………………………… 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –

Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod nr KRS: 0000024083 

NIP: 945-19-32-621    REGON: 357207664 

 

a 

.................................... z siedzibą w .............................................. 

Adres do korespondencji: ........................................., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

Nr ................  

w Sądzie Rejonowym ………………., ….Wydział Gospodarczy,  NIP: ..............;  REGON  ................; 

Kapitał zakładowy....( o ile dotyczy), nr telefonu/fax............................, zwanym  dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez:   

 

.......................................................   -  .................................................. 

.......................................................   -  .................................................. 

 

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.  

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  

nr 32/ZP/DT/2019 „Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego tj.  meble biurowe dla potrzeb Bloków 

Operacyjnych w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób 

przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” została zawarta 

umowa o następującej treści:  

 

Definicje 

Ilekroć w niniejszej umowie mowa o dniach roboczych - należy przez to rozumieć  dni od poniedziałku do 

piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.   

o dniach wolnych  od pracy.  

 

Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 - szczegółowy wykaz towaru, jego ilość i cena, parametry 

techniczne towaru oraz warunki gwarancji.   

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego tj. mebli biurowych dla 

potrzeb Bloków Operacyjnych zwanych dalej „towarem” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 

………………….. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (dostawa i montaż) w terminie od dnia 15 października 

2019 r. do dnia 30 października 2019 r.  
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3. Wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz że do jego używania nie jest 

wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy do uzgodnienia 

kolorów wyposażenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, w terminie  

do 30 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu wzornika.  

5. Środki finansowe na realizację zamówienia są zabezpieczone zgodnie z umową o dofinansowanie 

Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr RPMP.12.01.04.-12-0602/16-00-

XVII/92/FE/17 z dnia 23.06.2017 r. oraz umową  nr W/II/253/BZ/5/2017 z dnia 15.03.2017 r.  

zawartą z Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa w sprawie  udzielenia dotacji celowej.  

 

§ 2 

1. Strony postanawiają, że za zrealizowanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w  kwocie …… zł brutto (słownie: 

……………………………. ). Kwota netto wynosi: ………………… zł. 

2. Kwota wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy nie może ulec zwiększeniu w stosunku do wartości 

określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie obowiązywania umowy. 

3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi po dostawie przedmiotu umowy, podpisaniu protokołu zdawczo-

odbiorczego w terminie do 60 dni liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Cena towaru podana w ust. 1 niniejszego paragrafu oprócz jego wartości oraz kosztów opakowania, 

transportu i wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, obejmuje wszelkie należności 

w tym ubezpieczenia, koszt wniesienia, montażu i ustawienia towaru w pomieszczeniach wskazanych 

przez Zamawiającego w siedzibie Szpitala przy ul. Prądnickiej 35 - 37 w Krakowie oraz podatek 

(VAT). 

5. Odbiór towaru odbędzie się po jego ustawieniu i zamontowaniu przez Wykonawcę w wyniku którego 

zostanie  sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron. Po podpisaniu protokołu zdawczo 

odbiorczego zostanie wystawiona faktura. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania towaru, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz 

dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie.  

 

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.   

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej akceptacji Kierownika Działu 

Technicznego Zamawiającego (nr tel. …………. fax: …….…. lub e-mail. ………….)  na planowany 

termin dostawy i  montażu towaru. 

2. Wykonawca zawiadomi Kierownika Działu Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Rozliczeń    

Zamawiającego (nr tel. …………. fax: …….…. lub e-mail. …………………. ) o terminie dostawy 

oraz montażu towaru najpóźniej na 3 dni robocze przed dostarczeniem i montażem towaru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko do Magazynu przy  

ul. Ks. K. Siemaszki 17 w Krakowie i/lub bezpośrednio do miejsca montażu wskazanego przez 

Zamawiającego, w dni robocze w godz. od 07:30 do 14:00, gdzie nastąpi potwierdzenie odbioru 

przesyłki przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

uprzedniego poinformowania o dostawie osób wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu  

i uzyskania ich zgody na dostawę do Magazynu lub bezpośrednio do miejsca montażu wskazanego 

przez Zamawiającego. 

4. Montaż towaru rozpocznie  się w tym samym dniu, bezpośrednio po dostawie towaru. 

5. Montaż towaru uznaje się za zakończony po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez osoby 

uprawnione do występowania w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy. Na Wykonawcy ciąży 

odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru, aż do chwili wydania tego towaru 

Zamawiającemu, na podstawie potwierdzonego protokołu zdawczo – odbiorczego. 
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6. Po zakończeniu montażu towaru Wykonawca usunie na swój koszt wszelkie zbędne materiały, odpady 

i śmieci. 

7. W przypadku dokonania w trakcie montażu towaru zniszczeń lub uszkodzeń w budynku Wykonawca 

jest zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt. 

8. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego:  

      -   pod względem formalnym i rachunkowym: …………………………… 

      -   pod względem merytorycznym: …………….. 

9. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy: ………………………………. 

 tel. ……………………. 

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie wymaga zmiany umowy w formie 

aneksu, wystarczające będzie pisemne zgłoszenie o zmianie przesłane drugiej stronie umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że towar dostarczony w ramach umowy jest wolny od wszelkich wad  

i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo Polskie oraz przez prawo Unii 

Europejskiej w tym zakresie, każdy towar oznaczony jest znakiem CE oraz posiada wszelkie atesty 

(certyfikaty), zezwolenia dla towaru, dla których są one wymagane, oraz zobowiązuje się do ich 

przedstawienia na żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie aktualne zezwolenia na obrót towarem w Polsce. 

 

§ 6 

Strony ustalają następujące warunki gwarancji: 

1. Wykonawca udziela gwarancji na towar zgodnie z warunkami, podanymi w załączniku nr 1 i umowie,  

liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy. 

2.  W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 naprawy towaru wraz z koniecznym transportem i wymianą części: 

a. jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast towaru wadliwego, towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw towaru objętego 

gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia towaru wolnego od wad lub 

zwrócenia towaru naprawionego. Jeżeli gwarant wymienił część towaru, przepis powyższy stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej, 

b. w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

towaru objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym towarze w okresie gwarancji, 

Zamawiający zobowiązuje się wysłać pisemne zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym 

wady. 

4. Wykonawca zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego reklamację 

w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 5 dni jest uważany za 

uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym wyrażenie zgody na dokonanie wymiany 

wadliwego towaru na wolny od wad, zgodnie z zamówieniem w terminie do 5 dni od daty uznania 

reklamacji.  

5. Niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

1. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za zgodą stron.  

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego i bez 

żadnych w stosunku do niego konsekwencji w przypadku: 

a) niedostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, 

b) niewykonania zamówienia, 

c) innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie do 30 dni od daty zaistnienia przyczyny 

odstąpienia lub dowiedzenia się przez Zamawiającego o zaistnieniu przyczyn, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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§ 8 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej. 

2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu 

Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) 

oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela. 

3. Naruszenie zakazu określonego w ust. 2, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia. 

 

§ 9 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% 

kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 w razie niewykonania 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości do 20% 

kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 w razie nienależytego 

wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy towaru w terminach określonych w niniejszej umowie, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości 1% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto niezrealizowanej dostawy towaru za 

każdy dzień zwłoki w dostawie. Kara umowna nie może przekraczać 20% kwoty brutto,  

o której mowa w § 2 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiągnie wartość 20% kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Taka sama kara będzie się należeć za nie 

wydanie przedmiotu umowy wolnego od wad w miejsce wadliwego w terminie, o którym mowa  

w § 6 ust. 4. 

5. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający może wezwać Wykonawcę do pisemnego 

szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  

w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wierzytelnością wynikającą  

z faktury wystawionej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, bez oddzielnego wezwania do 

zapłaty. Zamawiający może też naliczyć kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

odrębnym wezwaniem do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności. 

8. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go  

z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

9. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru aż do chwili 

potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 

                                                               

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy: 

a. zmiany kodów towaru (numerów katalogowych), nazwy towaru, bez możliwości zmian cen 

jednostkowych podanych w ofercie, w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów albo poprawienie sprawności, wydajności lub 

innego zwiększenia wartości dostawy dla Zamawiającego, pod warunkiem, że parametry nowego 

towaru spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym; 

b. obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy , w przypadku stosowania przez 

Wykonawcę wszelkich rabatów, upustów, obniżek cen jednostkowych przedmiotu umowy; 
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c. zmiany terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w przypadku opóźnień w odbiorze towaru przez 

Zamawiającego, spowodowanych przez Zamawiającego lub innego Wykonawcę zatrudnionego przez 

Zamawiającego na terenie Szpitala, w tym zwłaszcza przedłużenia terminu realizacji umowy  

nr 505/DA/2017 z dnia 30.10.2017 r. na:  "Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego 

SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-

instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego” zawartej z Mostostal 

Warszawa S.A. 

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zmianach 

wymienionych w ust. 1 lit a i b niniejszego paragrafu , wyszczególniając elementy umowy objęte 

zmianą. 

3. W sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 1 lit c Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do 

umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze 

lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej.   

4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  

w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich przedstawicieli oraz osoby, z pomocą których 

wykonuje zobowiązanie, z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do 

zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego  

uzyskanych i powierzonych w związku z realizacją niniejszej umowy i nie ujawniać tych informacji 

bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej 

umowy, jak i po zakończeniu jej wykonywania. 

 

§ 12 

Zmiana postanowień zawartej umowy w formie aneksu może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

1. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów 

mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy. 

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy 

rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

 

§ 14 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. 

  

§ 15 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 16 

1. Strony ustalają, że adresy wskazane na str. 1 umowy są ich adresami do korespondencji w tym do 

składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ww. adresów pod 

rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie 

adres. 

 

§ 17 

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  

 

ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 

  


