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 PROJEKT  UMOWY         Załącznik nr 3 
 

UMOWA NR EZ/210/……./2015 
na dostawę mat systemowych wejściowych i/lub mat tekstylnych  

do zapytania ofertowego znak: EZ/210/4744/2015 
 
zawarta w dniu .......................... w Szczecinie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593,  
NIP 851 – 25 – 37 – 954 
zwanym „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 
Dyrektor  - Małgorzata Usielska 
a: 
.......................................................................................................................................................... 
z siedzibą  
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
NIP .................................., REGON ………………………. 
zwaną „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 
1. …………………... - .................................... 
2. …………………... - .................................... 
o następującej treści: 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                
w wyniku zapytania ofertowego na dostawę mat systemowych wejściowych oraz mat tekstylnych 
dla SPWSZ w Szczecinie bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 t.j.), na podst. art. 4, pkt. 8 przywołanej ustawy. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa mat systemowych wejściowych i/lub mat tekstylnych, 

zwanych dalej w treści niniejszej umowy „matami” wraz z fakturą – loco Magazyn Główny 

Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie w asortymencie i po cenie zgodnej z wyciągiem                 

z oferty przetargowej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie z treścią niniejszej 

umowy, szczegółowym opisem przedmiotu umowy oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową. 

Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, według 

najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Maty, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad oraz 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach.  
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§ 2 

                 Termin i warunki dostawy  

 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 10 dni od dnia podpisania umowy tj. od dnia ……..……. r. do dnia 

………………….. r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,           

o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Dostawa przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w terminie                

w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy odbędzie się w Szczecinie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy 

Arkońskiej 4 w Magazynie Głównym w dniu roboczym w czasie godzin pracy Magazynu Głównego, tj. od 

07:30 do 14:00 w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu szczegółowym wysłanym za 

pośrednictwem faksu zgodnie z aktualnymi potrzebami Szpitala.  

3. Dostawa mat do siedziby Zamawiającego realizowana będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

4. Dostawa mat realizowana będzie odpowiednim środkiem transportu, gwarantującym zachowanie 

właściwej jakości oraz warunków dla przewożonego przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty dostarczanych mat w transporcie do 

chwili dokonania ich odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego 

dostawy w obecności upoważnionych przedstawicieli stron i polegać będzie na rozpakowaniu dostarczonych 

mat celem stwierdzenia zawartości asortymentowej dostawy oraz jej zgodności z opisem przedmiotu 

zamówienia,  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

7. Odpowiedzialność za przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego                 

w momencie podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego dostawy.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru w całości lub w części mat, stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy, jeżeli dostarczone maty będą niekompletne, posiadać będą jakiekolwiek wady albo ślady 

zewnętrznego uszkodzenia lub nie będą odpowiadały treści oferty złożonej przez Wykonawcę. W takim 

przypadku Zamawiający wskaże w protokole zdawczo - odbiorczym dostawy przyczyny odmowy odbioru 

przedmiotu umowy oraz według własnego wyboru - może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin wykonania 

przedmiotu umowy lub powierzyć jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Termin przewidziany na dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego oraz 

termin na uzupełnienie braków lub usunięcie usterek przedmiotu niniejszej umowy, wliczają się do czasu 

przewidzianego na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

 

§ 3 
Wynagrodzenie wykonawcy 

 
1. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązującą formą zapłaty przez Zamawiającego za wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy będzie jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowo  –  ilościowe dla 

Wykonawcy w wysokości wyliczonej jako iloczyn cen jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1 

do niniejszej umowy oraz ilości jednostek w danym asortymencie – zgodnie z zamówieniem 

szczegółowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może 

jednak w żadnym przypadku być wyższe niż ….......................... ( słownie: …............................. ). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wiążące i niezmienne w zakresie 

czynników produkcji, tj. stawek, narzutów i cen jednostkowych. 
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, tj. w szczególności koszty: ubezpieczenia i transportu mat 

do Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury tytułem wynagrodzenia określonego w ust. 1 

powyżej, dopiero po dostarczeniu w całości przedmiotu niniejszej umowy i podpisaniu przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego dostawy, o którym 

mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, potwierdzającego odbiór mat bez zastrzeżeń, który będzie 

stanowił załącznik do faktury. 

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać informacje o numerze umowy, której 

dotyczy. Numer umowy może być umieszczony także w treści załącznika do faktury.  

6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot umowy w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 6 powyżej, przyjmuje się datę jej dostarczenia 

wraz z bezusterkowym protokołem zdawczo - odbiorczym dostawy do Kancelarii SPWSZ przy ul. 

Broniewskiego 2 w Szczecinie.   

8. Za datę zapłaty wynagrodzenia strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………………..…………………. potwierdzony w treści faktury. 

10. Wykonawca nie może cedować należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz innego 

podmiotu bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 4 

Gwarancja jakości 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………… gwarancji na dostarczone maty, zgodnie z warunkami 
zawartymi w ofercie przetargowej Wykonawcy. 
2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego 
protokołu zdawczo – odbiorczego dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 
3. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania reklamacji w dni robocze w godz.: od 700  do 1500 pod 
numerem telefonu: …..................., faksem pod numer: …...................... lub e-mailem na adres poczty 
elektronicznej: ….................................... 
4. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty 
elektronicznej jest dowodem na zgłoszenie reklamacji. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Zamawiającego 
w sposób analogiczny do sposobu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 
6. Wszelkie reklamacje będą przez Wykonawcę załatwiane niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 3   
( trzech ) dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.  
7. W razie braku dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w ust. 6 powyżej Zamawiający zleci 
usunięcie zgłoszonych wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień 
gwarancyjnych. 
8. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w szczególności 
koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny. 
9. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu naprawy 
gwarancyjnej, który będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wad. 
10. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy okres gwarancji każdorazowo liczony będzie na 
nowo od daty dostawy nowych mat.  



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 
Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych 

oddziałów kardiologicznych”  

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie; 

Nr Umowy: UDA -RPZP.07.03.01-32-004/14-00 

    

11. Udzielenie gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Zamawiającego                  
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy określonych w Kodeksie cywilnym. Bieg terminu 
rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dostawy bez zastrzeżeń. 
12. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie 
trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy, bez względu na inne postanowienia niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

 
1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie za porozumieniem stron. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części z winy 

Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że: 

a) dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia lub parametrom zawartym 

w ofercie Wykonawcy lub posiada wady jakościowe; 

b) Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania niniejszej umowy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

c) Wykonawca dostarczył przedmiot umowy w inne miejsce niż określone w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

Odstąpienie może wówczas nastąpić, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji 

obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 2 dni robocze od daty wezwania. 

3. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może wykonać                   

w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.  

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego wobec stwierdzenia, że dostarczony 

przedmiot umowy lub jego część nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia lub parametrom 

zawartym w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dokona zwrotu przedmiotu umowy lub jego części 

Wykonawcy na koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od odstąpienia od niniejszej umowy, a Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu całość lub odpowiednią zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia,                  

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty postawienia 

przedmiotu umowy do dyspozycji Wykonawcy. 
 

§ 6 

Kary umowne 
 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5 % za każdy dzień 
opóźnienia od wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy;  

b) za nieterminowe usuwanie wad w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia 
od wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;  

c) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 %  
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. 
3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 
 

§ 7 
Zmiany umowy 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez: 

1) zmianę terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu 

w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wstrzymanie dostawy. 

2) zmianę sposobu wykonania dostawy lub zmiany ceny umownej w przypadku: 

a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  

3) zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie 

netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT. 

3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana 

numeru rachunku bankowego; 

2) danych teleadresowych;  

3) danych rejestrowych; 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 
§ 8 

Osoby odpowiedzialne 
 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony 

Zamawiającego jest Pan/ Pani………………………… tel. kont. ……………………….............. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony 

Wykonawcy jest Pan/ Pani………………………… tel. kont. ……………………….............. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy przez co nie wymaga 

dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia 

złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1. W czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi strony 
zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji 
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niniejszej umowy pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za 
skutecznie doręczoną. 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, 
strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu 
słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie 
możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego, sądowi powszechnemu. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron 
w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy innej osobie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. Wszelkie kwoty, które na podstawie postanowień niniejszej umowy Wykonawca powinien zwrócić 
Zamawiającemu mogą być kompensowane z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża niniejszym zgodę. 

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej przez 
cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres gwarancji a także po ich zakończeniu. 

8. Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania niniejszej 
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U.z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ). 

10. Wszystkie dokumenty wymienione w treści niniejszej umowy, zarówno nazwane jak i nienazwane 
załącznikami, stanowią integralną część niniejszej umowy. 

11. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 
 WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy i oferta asortymentowo – cenowa (Załącznik nr 2, 2A-1 i/lub 2A-2 do 

SIWZ) 
Załącznik nr 2  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) 
 

 


