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Załącznik nr 4 do SIWZ PZP-225/04/2018 

 

Projekt umowy 

W dniu …………….. r. w Korfantowie, pomiędzy:  

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą  

w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy,         

NIP 7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł,  

reprezentowanym przez Wojciecha Machelskiego – Prezesa Zarządu,  

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym” lub „Stroną”, a  
 
....................................................................................... z siedzibą w ......................................  

zarejestrowanym w KRS pod nr .................................... reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną”  

została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. W oparciu o postępowanie prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego” nr  PZP – 225/17/2017 
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zgodnie z ofertą złożoną                    
w postępowaniu przedmiotu zamówienia  wyszczególnionego w załączniku nr 1, stanowiącego integralną 
część umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, iż wszystkie objęte przedmiotem umowy elementy wskazane w karcie indywidualnej 
wyceny będą najwyższej jakości (nowe, kompletne, w pełni sprawne technicznie i funkcjonalnie, wykonane z 
odpowiednich do swojej funkcji materiałów, spełniające wszystkie normy odpowiednio do swojego 
przeznaczenia i funkcji).  

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy dostarczany będzie przez Wykonawcę do siedziby Opolskiego Centrum Rehabilitacji  
w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 11 sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy 
zgodnie z zamówieniem według potrzeb Zamawiającego. 

2. Przedmiot umowy dostarczany będzie w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia zamówienia przez 
Zamawiającego.  

3. Ostateczna ilość poszczególnych dostaw będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie 
obowiązywania umowy. Ilość faktycznie zamówionego towaru stanowiącego przedmiot umowy w okresie jej 
obowiązywania zależy wyłącznie od Zamawiającego i nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze 
strony Wykonawcy. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości i asortymentu poszczególnych pozycji zawartych w karcie 
indywidualnej wyceny  w okresie trwania umowy, z zachowaniem cen wskazanych w ofercie. 
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5. Umowa niniejsza wygasa w przypadku zrealizowania zamówienia pod względem wartościowym  w terminie 
wcześniejszym niż data określona w §3 pkt 1. Skutek wygaśnięcia umowy nie wymaga składania 
dodatkowych oświadczeń. 

6. Umowa wygaśnie po upływie okresu na jaki została zawarta niezależnie od wartości zrealizowanych dostaw. 
 

§3 
1. Umowę zawiera się na okres od dnia …………………... do dnia ……………………….. z zastrzeżeniem § 2 

ust. 5 i 6.  
2. Strony dopuszczają możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym wypowiedzenie dla swojej 
ważności wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyny. Zmiana cen producenta, zmiana kursów 
walutowych lub inna zmiana wartości kosztów realizacji umowy przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do 
wypowiedzenia umowy.  

3. Datą początkową okresu wypowiedzenia umowy będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym poinformowano o rozwiązaniu umowy drugą stronę.  

4. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę dla swojej ważności wymaga podania uzasadnionej przyczyny 
uniemożliwiającej realizację dostaw. 
 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem VAT  
w obowiązującej wysokości, kosztem dostawy itp.) wg oferty cenowej Wykonawcy w kwocie 
………………..…….PLN (słownie: ………………………………………………………….). 

2. Wartość netto przedmiotu umowy wg oferty cenowej Wykonawcy wynosi ………………… PLN (słownie: 
………………). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych zamówień w oparciu o ustalone 
jednostkowe ceny wyszczególnione w załączniku do oferty tj. karcie indywidualnej wyceny. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie) 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie a także obciążyć w jakikolwiek sposób tych 
wierzytelności na rzecz osób trzecich. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 – w tym ceny zawarte w ofercie cenowej Wykonawcy, obejmuje wszystkie 
koszty, opłaty, podatki oraz inne nakłady po stronie Wykonawcy, związane z prawidłowym i terminowym 
wykonaniem przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  
w Banku ..............................nr: ......................................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania 
faktury VAT. 

2. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo 
naliczenia odsetek w wysokości ustawowej po uprzednim wezwaniu do zapłaty należności głównej. 

3. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Faktury dostarczane będą przez Wykonawcę na podstawie protokołu zużycia. W przypadku wystawienia 
faktury w sposób błędny lub niezgodny ze stanem faktycznym, będzie ona zwracana Wykonawcy a termin 
zapłaty ulegnie odpowiedniemu przesunięciu. 

5. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty całości lub części należności, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu 
korygującego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach. 

 

§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest do:  
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1. Przyjmowania i realizacji zamówień cząstkowych opieczętowanych pieczątką firmową Zamawiającego i 
podpisanych przez osoby upoważnione, to jest: 

 Krzysztof Marguła – Z-ca Ordynatora Oddziału Chirurgii Ortopedycznej 

 Bożena Gala – Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego 
2. Przyjmowania i realizacji zamówień złożonych faxem.  
3. W przypadku braku możliwości złożenia zamówienia faxem dopuszcza się możliwość składania zamówienia 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną co wymaga potwierdzenia faxem, gdy ustanie przyczyna 
uniemożliwiająca złożenie zamówienia w tej formie.  

4. Udzielenia min. 10 letniej gwarancji na wady materiałowe i ukryte, Wykonawca gwarantuje sterylność 
implantów do ich terminów ważności, pod warunkiem przechowywania ich w nieotwartych opakowaniach.  

5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego towaru Zamawiający zgłasza niezwłocznie 
wadliwość towaru drogą telefoniczną. Zamawiający wymaga wymiany na towar wolny od wad w terminie do 
3 dni od daty zgłoszenia. 

 

§ 7 

Zamawiający zobowiązany jest do:  

1. Przesyłania faxem protokołów zużycia implantów. 
2. Odbioru zamówionego towaru oraz towaru uzupełniającego magazyn, co potwierdza pisemnie poprzez 

odcisk pieczęci firmowej Zamawiającego i czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru towaru.  
3. Terminowego regulowania należności.  

 

§ 8 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, lub wartości dostawy uzupełniającej 

magazyn, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie to może nastąpić w terminie jednego miesiąca, 
licząc od daty dowiedzenia się o tej okoliczności przez Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach wyżej wskazanych, Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia, w tym odszkodowanie z tytułu odstąpienia. 

 

§10 

Zmiany w treści umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej w postaci aneksów podpisanych przez 

obie strony, pod rygorem nieważności.  

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przede wszystkim 

przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umów sprzedaży i dostawy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 12 

Spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron. 

   

Zamawiający           Wykonawca 


