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K-dzpz/4-ZO/2022                    Załącznik nr 2 
 

Projektowane postanowienia umowy 
 

UMOWA NR …../2022 
 
zawarta w dniu …………………… roku w Tarnowie pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8,  
NIP 8732679395, REGON 851634303 
reprezentowaną przez: 

- dr hab. Małgorzatę Kołpę – Rektora PWSZ w Tarnowie 
- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 
……............................................................................................................................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa produktów/materiałów medycznych zgodnie z 
asortymentem i ilościami określonymi w ofercie Wykonawcy z dnia ….. stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot Umowy musi spełniać wymogi przewidziane przepisami prawa dla danego 
rodzaju asortymentu. 

3. Wykonawca oświadcza iż przedmiot umowy jest nowy, należytej jakości, wolny od wad o 
terminie ważności nie krótszym niż do ........  oraz posiada wymagane prawem normy, 
świadectwa. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane przez niego w ramach niniejszej 
umowy wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Dostarczony przedmiot umowy winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną 
w języku polskim, zawierającą informacje potrzebne do bezpiecznego używania. Jeżeli 
oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz 
z oryginałem tłumaczenie na język polski. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w opakowaniu 
opatrzonym nazwą, nr serii i datą ważności. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu zakupionych materiałów medycznych 
będących przedmiotem umowy o terminie ważności krótszym niż .......... Wykonawca 
oświadcza iż zobowiązuje się do przyjęcia zwracanego materiału medycznego. 
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i przekazania Zamawiającemu materiałów 
medycznych z wymaganym terminem ważności w ilościach zgodnych ze zwróconymi. 

7. Dostawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą 
starannością. 
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Terminy, warunki dostawy 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego: 
Tarnów, ul. Mickiewicza 8, w terminie ............... od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Przez dostawę rozumie się dostarczenie przedmiotu umowy transportem Wykonawcy na 
jego koszt do siedziby Zamawiającego, z wniesieniem do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego tj.: ...................... Osoba do kontaktu w sprawie dostawy: 
............................... 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, 
aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. Koszty ubezpieczenia, 
transportu, dokumentacji, zawarte są w cenie podanej w § 3. 

4. Wydanie towaru będzie stwierdzone dokumentem odbioru przedmiotu dostawy, 
podpisanym przez obie strony.  

5. W przypadku otrzymania przedmiotu umowy w nieprawidłowej ilości oraz w razie 
ujawnienia braków ilościowych po odbiorze, Wykonawca na swój koszt, dokona  
uzupełnienia braków, w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Wówczas za 
datę odbioru ustala się datę odbioru wymienionego przedmiotu dostawy. Po 
bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu 
3 dni roboczych. 

6. W przypadku otrzymania przedmiotu umowy złej jakości oraz w razie ujawnienia wad po 
odbiorze, Wykonawca na swój koszt, dokona jego wymiany na nowy w terminie do 3 dni 
roboczych od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru 
wymienionego przedmiotu dostawy.  Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja 
uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Zamawiający 
może wyrazić zgodę na zmianę terminu 3 dni roboczych.  

 
Wynagrodzenie 

§ 3 
1. Za wykonanie całości zamówienia zgodnie z umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy cenę w wysokości: .................. zł netto oraz należny podatek VAT .… %             
w wysokości ………..……. zł., co daje łącznie: ……………... zł brutto (słownie ……….…… 
złotych). 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu na konto bankowe Wykonawcy 
w terminie do 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Warunkiem wystawienia  
faktury jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

3. Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 
Kary umowne 

§ 4 
1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 
1, 
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2) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

3) za innego rodzaju nienależyte - niezgodne z umową wykonanie przedmiotu 
zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każde 
stwierdzone naruszenie, 

4) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 

5) zwłoki w wymianie przedmiotu umowy, w którym stwierdzono wady ilościowe lub 
jakościowe w wysokości 0,1% wartości poszczególnego zamówienia brutto którego 
dotyczy wada, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu uzgodnionego przez strony 
terminu na wymianę, 

6) zwłoki w wymianie przedmiotu umowy, w którym stwierdzono przekroczony termin 
ważności zgodny z postanowieniami niniejszej umowy w wysokości 0,1% wartości 
poszczególnego zamówienia brutto którego dotyczy termin, liczonej za każdy dzień 
zwłoki od upływu uzgodnionego przez strony terminu na wymianę. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

3. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania 
pisemnego wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu należności.  
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

Zmiany umowy 
§ 5 

1. W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony mogą ustalić nowe 
terminy realizacji dostawy: 
a) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego lub inne podmioty niezależne 

od Zamawiającego (np. opóźnienia przygotowania/przekazania miejsca realizacji 
dostawy z powodów od niego niezależnych) uniemożliwiające Wykonawcy 
dostarczenie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

b) działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy,  
c) wystąpienie innych okoliczności, mających wpływ na terminowość realizacji umowy, 

których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności.  

2. W przypadku, gdy strony przystąpią do ustalania nowego terminu realizacji, minimalny 
okres przesunięcia powyższego terminu nie może być dłuższy niż okres przerwy lub 
postoju albo działania innej przeszkody o charakterze siły wyższej. 

 
Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy 

§ 6 
1. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  
2. W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia, 

Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji dostawy w trybie natychmiastowym.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy: 

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
b) wobec Wykonawcy otwarto postępowanie upadłościowe, układowe,  
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c) Wykonawca nie przystępuje do realizacji umowy pomimo wezwania i upływu, terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego, 

d) pomimo wezwań opóźnia się z dostawą tak dalece iż termin realizacji Umowy jest 
zagrożony. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku gdy:  
a) wykonawca nie realizuje lub realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie 

z postawieniami niniejszej umowy w sposób wadliwy w szczególności niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje skutków wstecz od dnia 
odstąpienia. W szczególności pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu kar 
umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

6. W przypadku wypowiedzenia umowy Zamawiający zachowuje uprawnienie do naliczania 
kar umownych.  

 
Postanowienia końcowe 

§ 7 
1. Wykonawca nie może zlecić osobie trzeciej wykonania niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej.  
4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  
 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


