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Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR 

UMOWA NR       /2020 

zawarta w  dniu ………………………..2020 roku w Warszawie pomiędzy: 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 

72/74, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456064,  REGON 146613264, NIP 

524-275-83-70, kapitał zakładowy 62 965 000 zł, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:  

[…] – […]; 

[…] – […]; 

a 

[…], z siedzibą w […] przy ul. […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: […], posiadającą numer REGON: […] oraz numer NIP: […], posiadającą kapitał 

zakładowy w wysokości […] zł, zwanym dalej „Wykonawcą”. 

reprezentowaną przez: 

[…] – […]; 

[…] – […]; 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania  o zamówienie publiczne na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.- dalej Ustawa), zawarto umowę następującej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę rękawiczek 

diagnostycznych jednorazowego użytku do: 

1) Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie (03- 131) 

2) Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie (01-958) 

3) Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8 w Warszawie (04-837),  

zwanych dalej Zakładami, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. 

z o. o. zgodnie z formularzem ofertowo- cenowym stanowiącym załącznik Nr 2  do umowy.    

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne 

do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów; 

2) posiada zaplecze techniczne i osobowe oraz doświadczenie i wiedzę niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy z dochowaniem należytej staranności; 

3) dostarczane rękawiczki diagnostyczne będą miały termin przydatności do użycia przez okres min. 
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24 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu, co będzie wynikać z treści informacji 

umieszczonych na etykiecie towaru; 

4)  Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy i ponosi pełną 

odpowiedzialność za jego jakość, w szczególności odpowiada za szkody, jakich dozna Zamawiający, 

konsument bądź osoba trzecia wskutek ich użycia w tym za szkody, wyrządzone przez produkty, 

niebezpieczne w rozumieniu art. 449 1 § 3 kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanego Zamawiającemu  przedmiotu 

umowy.  

4. Wykonawca dowozić będzie przedmiot zamówienia do Zakładów własnym transportem i na własny 

koszt.  

5. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

- oferta Wykonawcy z dnia ………… stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 

- formularz asortymentowo - cenowy  stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2 

WARUNKI I TERMINY DOSTAW 

1. Strony ustalają, że szczegółowe terminy dostaw przedmiotu umowy oraz ich ilości i asortyment będą 

przesłane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail w terminie, na  3 dni przed datą 

wymaganej dostawy, które w nagłych przypadkach poza wysłaniem wiadomości  e-mail może być 

uzgodniona również telefonicznie.  

2. Każde ze złożonych zamówień powinno zawierać następujące informacje: 

1) nazwa Zakładu składającego zamówienie,. 

2) ilość i asortyment, 

3) termin i miejsce dostawy, 

4) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru zamówienia. 

3. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą minimum 2 razy w miesiącu do Zakładów tylko na 

podstawie zamówień składanych w trybie wskazanym w ust. 1 w godzinach od 8.00 do 13.00. 

Zamówiony towar zostanie wniesiony i wypakowany przez Wykonawcę we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu. 

4. W przypadku braku zamówionego towaru powyżej 5 dni od dnia złożenia zamówienia Wykonawca, 

niezwłocznie nie później niż w ciągu 5 godzin od przyjęcia zamówienia  powiadomi Zamawiającego w 

jakim terminie brakujący towar zostanie dostarczony.  

5. Każdorazowo wydanie przedmiotu umowy nastąpi z równoczesnym odbiorem przez wyznaczonych 

przedstawicieli Zamawiającego przeprowadzonym w obecności Wykonawcy lub upoważnionego przez 

niego przedstawiciela. 

6. Zamawiający ma prawo nie przyjęcia dostawy w szczególności w przypadku: 

1) niezgodności z opisem zamówienia, 

2) dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości, 

3) dostarczenia przedmiotu umowy w niewłaściwych opakowaniach. 
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7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia nie spełnia warunków 

jakościowych lub jest niezgodny asortymentowo z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia właściwego przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego reklamacji.  

8. Zamawiający, w związku z bieżącymi potrzebami związanymi z liczbą pacjentów przebywających w 

Zakładach, zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości przedmiotu umowy niż określone w 

formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca nie będzie 

względem Zamawiającego dochodził roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej ilości rękawiczek 

diagnostycznych. 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Umowa została zawarta na okres 6 miesięcy od dnia …………. r. do  dnia ………….. r. 

 

§ 4 

PRZEDSTAWICIELE STRON I SPOSÓB KONTAKTU 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie praw i obowiązków Zamawiającego wynikających 

z Umowy są:  

a) dla ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie – p. ………………………., tel.: ……………., e-mail 

…………………………… 

b) dla ZOL przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie – p. ……………………., tel.: …………….., e-mail 

……………………………. 

c) dla ZOL przy ul. Olchy 8 w Warszawie – p. …………………., tel.: …………….., e-mail: 

………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy 

oraz koordynującym realizację dostaw rękawiczek diagnostycznych jest: p. ………………. 

tel.: …………….., e-mail: ………………… 

3. Zamawiający w każdej chwili trwania Umowy zastrzega sobie prawo zmiany swoich przedstawicieli. 

4. Strony Umowy uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w  

komparycji umowy oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji Umowy 

drogą e- mailową na adresy i numery podane w ust. 1 i 2. 

5. Każda ze stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej strony o zmianie, którejkolwiek z danych 

adresowych pisemnie w terminie 24 godzin od nastąpienia takiej zmiany. 

 

§ 5 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę: 

1) cena netto: ………. zł (słownie złotych: …………………….) 

2) podatek VAT: ………. zł (słownie złotych: …………………) 

3) cena brutto: ………….. zł  (słownie złotych: ………………. ) 
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2. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) obejmuje całkowitą wartość przedmiotu umowy i zawiera 

wszystkie określone prawem podatki oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją umowy. 

3. Ceny podane w formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym zał. nr 2 nie mogą ulec zmianie 

przez okres obowiązywania umowy. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT dla 

przedmiotu umowy zastosowanie będzie miała zmieniona stawka podatku VAT. 

4. Do wyceny realizowanych dostaw będą stosowane ceny jednostkowe wskazane w załączniku  

nr 2 do umowy. Wartość dostawy cząstkowej wynikać będzie z cen jednostkowych netto i ilości 

dostarczonego przedmiotu umowy, do których dodany będzie jedynie podatek VAT według 

obowiązujących w dniu dostawy przepisów. 

5. Zapłata za dostawy cząstkowe będzie każdorazowo płatna przelewem na konto Wykonawcy: 

Nr: …………………………….. w terminie 30 dni  licząc od daty prawidłowo sporządzonej i 

dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT. 

6. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający nastąpi obciążenie konta 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie przeniesie żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych, w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca w razie nie zrealizowania dostawy cząstkowej w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 

zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto 

umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3).  

2) Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości brutto 

umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3), gdy Wykonawca rozwiąże lub  odstąpi od umowy z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

2. W przypadku niezapłacenia kar umownych, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku zakończenia prac oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

3. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku braku dostaw przedmiotu umowy lub dostarczenia towaru wadliwego Zamawiający 

po upływie terminów określonych w niniejszej umowie może zakupić towar  od innego dostawcy na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca bez zastrzeżeń pokryje cenę brutto 

wynikającą z zakupu towaru nawet po wyższych cenach w stosunku do cen podanych w formularzu 

asortymentowo- cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Za naruszenie  postanowień umowy w § 11 dotyczących zlecenia podwykonawstwa polegających na  
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zawarciu umowy na podwykonawstwo bez przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                        

o podwykonawstwo lub zawarcie umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każde powyższe zdarzenie.  

6. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom zapłaci karę umowną 

Zamawiającemu w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego podwykonawcy za każdy dzień 

opóźnienia w zapłacie liczony od ostatecznego terminu płatności wynikającego z właściwej umowy 

łączącej podwykonawcę z Wykonawcą. 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody 

przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 

8. Kary umowne nie będą naliczane przez Zamawiającego w przypadku opóźnień w dostawach lub 

braku dostaw spowodowanych wystąpieniem siły wyższej o szerokim zasięgu, np. epidemia, do czasu 

trwania przeszkody. 

§ 7 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty dotyczące:  

1) zmiany terminu wykonania zamówienia tj.  

a) w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy przewiduje się przedłużenie 

terminu realizacji przedmiotu umowy, 

b) w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy uważa się, iż umowa przestaje 

obowiązywać, 

2). zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, przy czym 

zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

3). jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest 

sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy;  

4). w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy 

udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do wprowadzonych 

rozwiązań prawnych; 

5). w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu zamówienia przez  Producenta, czego 

Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (z odpowiednim przeliczeniem ilości).  

2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, poza wskazanymi powyżej, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający 

udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 
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2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

3. Każda ze zmian wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy oraz zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD  UMOWY 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego za wypowiedzeniem w trybie 

natychmiastowym, w przypadku :  

1) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z opisem przedmiotu 

zamówienia,  

2) opóźnienia  w dostawach, które przekroczą 5 dni i wystąpią co najmniej 2 razy w trakcie trwania 

umowy, lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek 

przyczyny, z wyjątkiem przypadku nieterminowego regulowania płatności za dwie dostawy przez  

Zamawiającego.   

3) Wykonawca odmawia wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad lub jeżeli złożona przez 

Zamawiającego reklamacja bez uzasadnienia nie zostanie rozpoznana przez Wykonawcę w terminie 

7 dni, 

4) Wykonawca wykonuje dostawę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności 

dostarcza przedmiot zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 

§ 1 ust. 1 lub nie przestrzega wyznaczonych w umowie godzin dostaw. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia 

dowiedzenia się o następujących zdarzeniach: 

1) zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

3. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 

 

§ 9 

(w przypadku braku Podwykonawców zapis zostanie usunięty) 

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca może zlecić Podwykonawcom: 

…………………………………………… wykonanie następujących części zamówienia 

(zakresu)………………… . 
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 

wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

Podwykonawców, jak za własne.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z Podwykonawcą. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

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

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) oraz przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2019r., poz. 1145 t.j. z dn. 2019.06.19 z późn. zm.) Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny 

właściwy  miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 -  Oferta Wykonawcy z dnia …………  

Zał. nr 2 -  Formularz asortymentowo - cenowy z dnia …………….. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 


