
 

 

 

 
                                                Projekt umowy       

    Załącznik nr 4 
 

UMOWA DOSTAWY 
 
zawarta w Kluczborku dnia ........................r. pomiędzy: 
Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.  w Kluczborku, ul. M.C. Skłodowskiej 23, 46-200 
Kluczbork zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Opolu pod nr 0000197251,  
NIP 751-16-55-556, REGON 532421008 
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………. 

a: 
................................................................................................................
Zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym przez: 

1. ...................................................................... 

2. ......................................................................  

 

 

Umowa jest finansowana przy wykorzystaniu środków pochodzących z 

……………………………………………………………… 

 

§ 1 
 
Podstawą do zawarcia umowy jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego 
przeprowadzonego  w trybie podstawowym opartym na wymagania wskazane w art. 275 
pkt 1  zgodnie Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ZP 22/22  w ramach projektu  
,,Podniesienie wydajności usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez inwestycję w 
niezbędny sprzęt i wyposażenie w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku” 
 RPOP.10.01.01-16-0051/17 
 

 
§ 2 

 
Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………………… (sprzedaż i dostarczenie), dla 
Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.  w Kluczborku w ilości i wg parametrów określonych w 
załączniku nr …… do SWZ 

 
 



 
 
 
 

§ 3 
 

Dostawca zobowiązuje się wykonać umowę tj. w szczególności sprzedać i dostarczyć, w/w 
sprzęt  w cenie zgodnie ze złożoną ofertą przetargową tj. netto 
.............................................. zł., brutto ........................................ zł. 
(słownie: ....................................................................... ). Cena zawiera 
wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy. 
 

 
§ 4 

 
1. Dostawca  zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy,  określony w § 2 na własny 

koszt i ryzyko  do siedziby Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia: ………od 
podpisania umowy ( czas trwania umowy). Dostawa w ......................... godz. 
...................................... 

2. Dostarczony przedmiot umowy musi posiadać wymagane atesty, certyfikaty, 
licencje i gwarancje, w tym dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium 
Polski. Dostawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i 
używania oraz spełniają wszelkie wymogi wynikające w obowiązujących przepisów 
prawa. 

3.  Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy, wszystkie jego elementy oraz 
wyposażenie są kompletne, o należytym standardzie zarówno pod względem jakości 
jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, oraz że 
spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ, w szczególności w zakresie 
opisu przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonanie umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru, który zostanie 
sporządzony przez Strony po dostawie przedmiotu umowy zgodnie z umową. 

5. Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta przetargowa Dostawcy. 
 

§ 5 
 

1. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić za wykonaną umowę na podstawie 
wystawionej faktury. 

2. Termin płatności wynosi ……….. dni i będzie liczony od dnia otrzymania faktury 
przez Zamawiającego oraz podpisania protokołu odbioru : uważać się go będzie za 
zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 6 

 
1. Odbioru jakościowego i ilościowego będzie dokonywał przedstawiciel 

Zamawiającego w miejscu wykonania umowy. 
2. Odpowiedzialność za szkody powstałe do czasu podpisania protokołu odbioru, tj w 

szczególności w czasie transportu ponosi Dostawca.  

 
 
 
 



 
 
 

§ 7 
 

Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności przenieść swej wierzytelności na osoby trzecie. 
 

§ 8 
 

1. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy (któregokolwiek z obowiązków 
umownych, w szczególności w przypadku opóźnień w dostarczeniu ), 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% wartości brutto 
zamówienia.  

2. Za każdy pojedynczy przypadek nienależytego wykonania umowy – inny niż 
opóźnienie – Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 % wartości 
brutto zamówienia 

3. W przypadku odstąpienia od umowy (lub rozwiązania umowy) z przyczyn 
leżących po stronie Dostawcy zostanie naliczona kara  w wysokości 10 % wartości 
brutto umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto za 

przedmiot umowy wskazanej w §  3. 
 
 

§ 9 
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
 
 
 
 



 
§ 10 

 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie do dnia 
wykonania umowy w przypadku nie otrzymania środków finansowych (odmowie 
przyznania, nie wypłaceniu środków, nie wypłaceniu środków w terminie 
umożliwiającym zapłatę, wypłaceniu środków w wysokości niewystarczającej do 
realizacji niniejszej umowy, itp.) na realizację niniejszej umowy w ramach 
Projektu o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych. 

 
§ 11 

 
1. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego.  
2. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 

§12     
  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
               DOSTAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 

 


