
 

 

 

 

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:  

 

dr n. med. Renatę Godyń – Swędzioł – Dyrektora Szpitala 

  

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 

 

………………………………………………………  

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:   

……………………………………………………… 

 

 

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

publicznych na podstawie art. 46 c ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  

  

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 zawierający szczegółowy wykaz towaru, jego ilość  

i cenę.   

  

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa asortymentu niezbędnego w celu zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania Covid - 19: Kombinezony, osłony na buty, ubrania 

chirurgiczne (zwanych dalej „towarem” bądź „produktem”).  

2. Szczegółowy wykaz towaru, jego ilość i cena zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy.  

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar odpowiadać będzie wymaganiom określonym   

w Zapytaniu Ofertowym oraz Załączniku nr 1 do umowy. 

4. Środki finansowe na realizację zamówienia są zabezpieczone zgodnie z umową o partnerstwie  

w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” 

zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim, a Szpitalem Miejskim Specjalistycznym 

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.     

 



 

 

§ 2  

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

i 2 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej kwocie  

…………………………zł brutto (słownie: …………………………. zł 00/100), kwota netto 

wynosi: …………………… zł.  

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

wartości określonej w ust. 1 powyżej w trakcie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 

niniejszego paragrafu.    

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie na podstawie 

faktur określających poszczególne pozycje i ilość dostarczonego towaru, z wyszczególnieniem 

podatku VAT.  

4. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy, wskazane  

w formularzu ofertowym w terminie do 30 dni liczonym od dnia dostarczenia faktury do 

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

5. Cena towaru oprócz jego wartości oraz kosztów opakowania, transportu i wyładunku   

w Magazynie Zamawiającego obejmuje wszelkie należności, w tym podatek VAT.  

6. Kwota wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy może ulec zwiększeniu w stosunku do 

wartości określonej w ust. 1 powyżej w trakcie obowiązywania umowy na skutek ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT.  

7. Zmiana numeru konta Wykonawcy wskazana w formularzu ofertowym wymaga złożenia 

oświadczenia przez osoby upoważnione do działania po stronie Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany będzie każdorazowo 

na fakturze, w celu dokonania na niego zapłaty przez Szpital, figuruje w wykazie podmiotów ( 

„Biała lista”), o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów  usług. 

9.  Postanowienia ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym znajdują odpowiednie zastosowanie. 

 

§ 3 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, umowa ulega rozwiązaniu.  

3. W przypadku niewyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto umowa może ulec przedłużeniu na 

wniosek Zamawiającego do wyczerpania tej kwoty. 

4. Przedłużenie umowy w zakresie określonym w ust. 3 powyżej winno nastąpić w formie aneksu. 

5. Realizacja zakupów (dostawa) odbywać się będzie przez okres trwania  umowy, każdorazowo  na 

podstawie zamówienia pisemnego (wysłanego e-mailem lub faxem) sporządzonego przez 

Zamawiającego, określającego rodzaj i ilość towaru, w terminie do 5 dni roboczych od złożenia 

zamówienia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego zaopatrywania Zamawiającego w towar, na zasadach 

określonych w ust. 1 powyżej, a ponadto do natychmiastowych dostaw towarów w trybie pilnym  

z uwagi na potrzebę Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od pisemnego 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego wysłanego e-mailem lub faxem. Jeżeli dostawa 

wypada w dniu wolnym od pracy, w soboty lub poza godzinami pracy Magazynu , dostawa 

nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

7. Zamawiający ma prawo zgodnie z prawem opcji do zrealizowania umowy w zakresie minimum 

70%, a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto umowy, o 

której mowa w § 2 umowy. 

8. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego  

      -   pod względem formalnym i rachunkowym: p. Alicja Bator.  

      -   pod względem merytorycznym: p. Urszula Drabik.   



 

 

9. Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy ze strony Wykonawcy ………………………………. 

tel. ……………………; e-mail: ……………………. 

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. 

 

§ 4  

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 produkt został dopuszczony do obrotu, posiada wszelkie 

atesty (certyfikaty), zezwolenia dla produktu, 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.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru dopuszczonego do obrotu i używania na 

terenie Polski zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. z 2020 

poz. 186) w oryginalnych opakowaniach producenta, których koszt jest wliczony w cenę 

towaru.  

4. 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.   

5. 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.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy do zachowania procedur   

i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego.  

  

§ 5  

1. Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą przez Wykonawcę w opakowaniach na jego koszt, 

własnym transportem z rozładowaniem w magazynie Zamawiającego przy ul. Siemaszki 17   

w Krakowie, w dni robocze w godz. 7:30 do 14:00, własnymi siłami Wykonawcy.   

W przypadku dostarczenia towaru w cenie wyższej niż w umowie, Zamawiający płaci za 

otrzymany towar wg ceny określonej w załączniku Nr 1 do umowy.  

2. Termin ważności towaru będzie nie krótszy jak 12 miesięcy od dnia dostawy, chyba że 

załącznik  do niniejszej umowy określa inny termin ważności. Dostawy produktu z krótszym 

terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na 

nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.   

3. Przedmiot umowy dostarczony będzie w opakowaniach producenta, koszt opakowania jest 

wliczony w cenę towaru.  

4. Każde opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne towaru zawierać będzie nazwę towaru, nr serii, 

datę produkcji i datę ważności.  

5. W razie braku zamówionego towaru lub opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu 

umowy, Zamawiający ma prawo nabyć na koszt Wykonawcy u innego podmiotu, taką samą 

ilość towaru, po uprzednim bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do wykonania 

zobowiązania, zachowując roszczenie o naprawie szkody wynikłej z opóźnienia oraz 

uprawnienie do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci ewentualnie 

powstałą na niekorzyść Zamawiającego różnicę ceny nabycia na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego noty księgowej.  

6. Zamawiający udokumentuje Wykonawcy koszty poniesione na ewentualny zakup, o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.   



 

 

7. Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:  

a) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika 

informacje;  

b) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy 

oraz znak CE.  

  

§ 6  

1. Reklamacje ilościowe lub asortymentowe (zgodności dostawy z zamówieniem i deklarowanymi 

ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej dołączonej przez 

Wykonawcę do dostawy) Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy pisemnie w terminie nie 

później niż 7 dni od daty odbioru towaru.  

2. Reklamacje jakościowe Zamawiający jest zobligowany do zgłoszenia Wykonawcy (pisemnie 

wraz z udokumentowaniem) w terminie gwarancji reklamowanego towaru.  

3. 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 

roboczych 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 roboczych od daty uznania reklamacji.  

4. W przypadku reklamacji koszty związane z transportem i wymianą towaru pokrywa 

Wykonawca.   

5. W przypadku adresu do wysyłki towaru innego niż adres siedziby/adres do korespondencji 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania go w Formularzu ofertowym.  

6. Reklamowany towar należy wysyłać na adres:…………………………1  

  

§ 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) nie dostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego,  

b) nie wykonania zamówienia,  

c) trzykrotnej reklamacji jakości przedmiotu umowy,  

d) 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.   

  

§ 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.  

 
1 Zostanie uzupełniony zgodnie z danymi podanymi przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. W przypadku gdy adres składania  

reklamacji będzie taki sam, jak adres siedziby Wykonawcy zapis zostanie usunięty  



 

 

  

§ 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 

10% 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 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 w razie 

nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.  

4. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy towaru w terminach określonych w niniejszej 

umowie,  Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 0,5% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto niezrealizowanej dostawy towaru 

za każdy dzień zwłoki w dostawie. Kara umowna nie może przekraczać 10% kwoty brutto, o 

której mowa w § 2 ust. 1. W przypadku  gdy kara umowna osiągnie wartość 10% 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. 3.  

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 kar umownych, o których mowa w umowie  

z wierzytelności wynikających z faktury wystawionej przez Wykonawcę w ramach niniejszej 

umowy, bez oddzielnego wezwania do zapłaty. Zamawiający może też naliczyć kary umowne,   

o których mowa w umowie 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. Kary umowne podlegają sumowaniu.   

  

§ 10  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły 

wyższej, tj. zdarzenia takie jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, 

pandemie, epidemie.  

3. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej jest 

obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły 

wyższej w terminie 5 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do 

powoływania się na tę okoliczność.  

4. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej” zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych 

aktów staranności, w tym m.in.: przesłania oświadczeń lub dokumentów, które mogą 

dotyczyć zdarzenia, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie „siły 

wyższej”.  

  



 

 

§ 11   

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.    

  

§ 12  

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

  

§ 13  

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

stron.   

  

§ 14  

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.  

 

§ 15  

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  

  

ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA:  

 


