
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

W Z Ó R   U M O W Y  

UMOWA NR.  ............................. 

                         zawarta bez zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych  

 
 

W dniu ....................... pomiędzy Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3 

47-400 Racibórz, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000045513, REGON: 276225587, NIP: 637-17-03-765, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

 
………………………………….......... 
 

a  

.....................................................................................................................................................................................  

 

KRS ……………………..........,             NIP ....................................,               REGON .........................................  

 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………...................................................... 
 

2. …………………………………...................................................... 
 

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na podstawie 

Z a r z ą d z e n i a  n r .  0 0 1 - 2 0 0 9 ( w y d .  5 )  z  d n i a  0 1 . 0 6 . 2 0 2 1  D y r e k t o r a  S z p i t a l a  

R e j o n o w e g o  i m .  d r .  J ó z e f a  R o s t k a  w  R a c i b o r z u .  w  s p r a w i e  i n s t r u k c j i  r e a l i z a c j i  

z a m ó w i e ń  p u b l i c z n y c h ,  udzielonego w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§   1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa/montaż *  (*niepotrzebne skreślić) 

................................................................................................................................................. .............................

..............................................................................................................................................................................

(zwane dalej: towar) – w ilości i rodzaju określonym w zapytaniu ofertowym (zwane dalej- Zapytanie) znak: 

....................................., oraz zgodnie z ofertą wykonawcy  nr. ................................... z dnia ........................... 

2. Zapytanie Ofertowe i oferta złożona przez wykonawcę stanowią integralną część umowy. 

 

 

 

§   2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie .............. dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca dostarczy zamówiony towar transportem własnym, we własnym zakresie, na swój koszt 

i ryzyko do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego mieszczącego się w siedzibie zamawiającego (od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00). Jeżeli czas dostawy wypada w dniu wolnym od 

pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

3. Za datę dostawy uznaje się datę wydania za stosownym pokwitowaniem przedmiotu umowy osobie 

upoważnionej przez zamawiającego. 

4. Do obowiązków wykonawcy należy również wniesienie towaru do magazynu zamawiającego i jego 

rozładunek w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika. 

5. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, 

wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak jak za własne działania, 



uchybienia i zaniedbania, w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogów określonych 

w niniejszym paragrafie. 

6. Odpowiedzialność za przedmiot umowy i ich ewentualne uszkodzenie podczas dostarczania do siedziby 

Zamawiającego ponosi do momentu ich dostawy wykonawca. 

7. Dostarczane do zamawiającego artykuły winny być zapakowane w oryginalne (fabrycznie zapakowane 

przez producenta) i nieuszkodzone opakowania, które odpowiadają wymaganiom Polskich Norm oraz 

innych przepisów prawa, przewidzianych  dla tego typu wyrobu. 

8. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w przypadku gdy przedmiot dostawy jest niezgodny z 

umową, w tym w zakresie nazwy producenta, numeru katalogowego, nazwy handlowej asortymentu oraz 

serii. 

 

 

 

§   3 

 

1. Wykonawca zapewnia zamawiającego, że sprzedawany przez niego towar (zgodnie z ofertą) jest fabrycznie 

nowy, posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, na podstawie których może być 

wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne towaru objętego umową. Przez wadę fizyczną 

rozumie się także jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu 

ofertowym. 

3. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze zamawiający zobowiązuje się przesłać wykonawcy 

reklamację jakościową lub ilościową wraz z protokołem stwierdzającym wady w terminie 14 dni od daty 

dostarczenia towaru. W zawiadomieniu zamawiający wyznaczy termin do usunięcia wad. 

4. Określony w ust. 3 termin do reklamacji uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem wymagane 

pismo zostało wysłane przez operatora pocztowego. 

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 3 przez cały okres umowy, wykonawca 

obowiązany jest w ciągu 48 godzin, od dnia doręczenia reklamacji odebrać od zamawiającego wadliwy 

towar będący przedmiotem reklamacji.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru na pozbawiony wad w terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. Termin wyznaczony przez zamawiającego nie może być krótszy niż 3 dni.  

7. Wykonawca odbiera wadliwy towar z siedziby zamawiającego i dostarcza towar wolny od wad do siedziby 

zamawiającego we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 
 

 

 

 

§   4 

 

1. Wartości umowy ustalona zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wynosi  

netto: ............................zł (słownie:.................................................................................................. .................) 

podatek VAT: .......................... zł, (słownie: ......................................................................................................) 

brutto  ...........................zł (słownie:...................................................................................................................) 

2. Wykonawca za dostarczony towar - wystawi fakturę w języku polskim. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur i posiada numer identyfikacyjny 639-

17-03-765. 

4. Faktura winna być adresowana na zamawiającego. 

5. Zamawiający wymaga aby wykonawca umieścił na fakturze cenę jednostkową netto i brutto, datę ważności 

i numer serii zgodnie z dostarczonym towarem, kod identyfikujący produkt (numer katalogowy). 

6. W sytuacji kiedy faktura zostanie wystawiona z naruszeniem postanowień niniejszej umowy wykonawca 

zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 5 dni od wezwania przez zamawiającego. 

Wezwanie może zostać dokonane telefonicznie, mailowo lub listownie. 
7. Należność płatna będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru i doręczenia prawidłowo oraz 

zgodnie z umową wystawionej faktury (termin płatności biegnie od daty spełnienia obu wymogów), na 

rachunek Wykonawcy o numerze: ______________________________________________, przy czym za 

dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, 

iż bank, który prowadzi rachunek Wykonawcy, na który przekazywane będą wpłaty z tytułu dostaw 

wynikających z umowy, prowadzi działalność operacyjną w Polsce. Zmiana rachunku bankowego 

Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy, przy czym Zamawiający nie będzie miał możliwości 

odmowy podpisania stosownego aneksu. Płatności będą dokonywane przelewem z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, w tym podatek VAT będzie zapłacony jedynie w walucie polskiej na 



numer rachunku bankowego prowadzonego zgodnie z polskim prawem bankowym dla waluty polskiej. 

Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w Umowie numer rachunku bankowego jest zawarty w 

wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U.2021.685  t.j. ze zm.), dalej ustawa o VAT. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na 

który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, 

Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek 

bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie 

uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym 

podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu 

ustawy o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie 

powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami 

finansowymi z tego tytułu. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie 

negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu ewentualnej utraty przez Zamawiającego prawa 

do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia 

przez Zamawiającego odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub 

konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach 

określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość 

rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.   
 

 

 

 

 

§   5 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 

której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 

a) zmiany asortymentu, w tym zmiany numeru katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment inny, 

lub poprzez dodanie nowego, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż wykazany w ofercie, z 

zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu, 

b) zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie 

oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru 

katalogowego; 

c) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy z zastrzeżeniem, że wykonawca zaoferuje produkt równoważny o takich 

samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, 

wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego; 

d) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy; 

e) w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT 

w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto 

pozostaje bez zmian. 

2. Zmiany wymienione w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek wykonawcy, z uzasadnieniem konieczności 

zmiany, za zgodą zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie pisemnego 

aneksu do umowy. 
 

 

 

 

§   6 

 

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach: 

a) za nieterminową dostawę wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru. 

b) za zwłokę w usunięciu wad w dostarczonym towarze wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 

w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, wykonawca 



zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy, 

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wolnego od skutków finansowych odstąpienie od niniejszej 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów nie będzie 

realizował dostawy.  

3. W razie odstąpienia od umowy w trybie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu wykonawca zapłaci 

zamawiającemu  karę umowną w wysokości w wysokości 10% wartości netto umowy. 

4. Za odstąpienie przez wykonawcę od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn zawinionych przez 

wykonawcę, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 10% wartości 

netto umowy. 

5. Odstąpienie od umowy przez wykonawcę bądź przez zamawiającego lub jej wypowiedzenie przez 

którąkolwiek ze stron, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku wykonawcy do zapłaty ewentualnych kar 

umownych powstałych i obliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, 

po wystawieniu przez zamawiającego noty obciążeniowej. 

8. Wysokość kar umownych naliczonych z jednego lub kilku tytułów nie może przekroczyć 30% wartości 

brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.   

 

 

§   7 

 

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5-7 ustawy z 15 

kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów 

poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej 

umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym 

umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 kc). 

3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów, na podstawie których wierzytelność względem 

zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, 

pożyczki) 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających 

pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje 

rachunki lub podmiotów innych niż wykonawca.  

5. W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej 

umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Strony rozumieją każdą sytuację, w 

której zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż wykonawca lub na rachunek 

bankowy innego podmiotu niż wykonawca. 

 

 

§   8 

 

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych 

w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących zamawiającego i jego spraw,  a w szczególności na 

temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników, 

klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których 

ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom 

trzecim dokumentów powierzonych przez zamawiającego. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w §9 nie dotyczy informacji, które: 

a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane, 

b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia 

sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia 

strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych 

informacji. 

 

 

 

 

 



§   9 

 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane   przez 

właściwy sąd powszechny, według siedziby zamawiającego.  

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla 

zamawiającego, 1 egzemplarz dla wykonawcy. 

 

 

 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 
 
 

 

 

 

 

 

Wzór umowy akceptuję bez zastrzeżeń: 

………………………………….. 
( pieczątka i podpis Wykonawcy 

lub jego uprawnionego przedstawiciela) 
Data: …………………… 


