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DA.PM.232.80.2019 

 

 

WZÓR UMOWY   

 

zawarta w dniu ………………..r. pomiędzy:  

Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku,  Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,  

NIP: 774-24-72-620, reprezentowaną przez: ………………………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

……………………, zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Strony zawierają umowę w oparciu o treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), pn. „Dostawa produktów 

jednorazowych, produktów farmaceutycznych oraz sprzętu medycznego na wyposażenie 

pracowni pielęgniarskich, pracowni położniczej, pracowni kosmetologicznych oraz pracowni 

umiejętności pielęgniarskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku” o następującej treści: 

 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostarczenie zamówienia w 

zakresie części …….  na dostawę  ……………………………na …………………….. na  

Wydziale Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku . 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z ofertą w zakresie części ……  oraz zgodnie 

z  zapisami w zaproszeniu do składania ofert i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

Powyższe stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy, odpowiedniej jakości 

i funkcjonalności, wolny od wad fizycznych, a w szczególności technologicznych, 

materiałowych lub wykonawczych.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment w zakresie części …..  posiada termin 

przydatności do użytku zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) dostarczenia i wniesienia przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego w budynku mieszczącym się na Placu Dąbrowskiego 2, 

b) dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia, 

c) przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest …………. 



 
 

2 
 

3. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiada ……………… 

 

 

§ 3 

1. Termin realizacji zamówienia - Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie nie 

przekraczającym 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin oraz godzinę dostawy z Zamawiającym. 

3. Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu całości dostawy danej 

części, kompletnej i wolnej od wad, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

zawierającego wyszczególnienie całego dostarczonego asortymentu danej części. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy w zakresie 

 części  ….. cenę zawierającą podatek VAT w wysokości:  ………….. zł (słownie: ………. 

złotych …./100). 

2. Cena zawiera wszystkie składniki wynagrodzenia dla Wykonawcy związane z całościowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmuje również koszty transportu, dostarczenia, 

wniesienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynku na                                     

Pl. Dąbrowskiego 2. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje zamówienie w zakresie kilku części, wówczas 

zobowiązany jest do udokumentowania dostawy przedmiotu umowy w zakresie każdej z części 

odrębną fakturą VAT. 

4. Faktura ma zawierać zestawienie asortymentowe, ilościowe i kwotowe (ceny jednostkowe) 

oraz symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU) wszystkich dostarczonych w ramach danej 

części pozycji i być spójna z protokołem zdawczo-odbiorczym. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie przelewem w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 

Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół 

zdawczo-odbiorczy. 

6. Termin zapłaty na fakturze powinien zostać określony wyrażeniem ”zgodnie z umową”. W 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze lub załącznikach, 

termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie 

stwierdzone uchybienia, bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

8. Za datę płatności przelewu uważa się datę uznania na rachunku bankowym Wykonawcy.  

 

§ 5 

W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze dostarczonego przedmiotu zamówienia, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) odmowa odbioru dostawy, 

b) żądania dostawy asortymentu wolnego od wad w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, 

bez dodatkowego wynagrodzenia, 
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c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i przedmiot niniejszej umowy nie może być z tego 

powodu użytkowany, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy po upływie 

terminu określonego w § 5 pkt b. 

 

§ 6 

Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przez Wykonawcę w ramach zamówienia przedmiot 

umowy jest: 

a) fabrycznie nowy,  

b) odpowiedniej jakości i funkcjonalności,  

c) wolny od wad fizycznych i prawnych, w szczególności technologicznych, materiałowych 

lub wykonawczych,  

d) dopuszczony do stosowania na terenie Polski. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto dla części, 

której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) opóźnienie w usunięciu wady ponad termin określony w § 5 pkt b) umowy  – w wysokości 

1% wynagrodzenia brutto dla części, której opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

c) w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu zamówienia w razie odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

 lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku gdy: 

a) opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy będzie trwać powyżej 14 dni roboczych. W 

takim przypadku Zamawiający zwolniony jest od obowiązku zapłaty Wykonawcy 

jakiegokolwiek wynagrodzenia. Jeżeli zaistnieje opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu 

umowy, a następnie odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar 

umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia, 

b) rozpocznie się likwidacja firmy Wykonawcy, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie jego 

upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie umowy, 

d) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 5 pkt c) umowy. 

3. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a), b) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar 

umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionej faktury. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c) zostanie wystawiona Wykonawcy nota 

obciążeniowa. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w 

wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia przesłanek 

określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych bez naliczania kar umownych z 

tytułu tego odstąpienia.  

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem VAT i posiada numer NIP: ………………. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT,  posiada numer  NIP 774-24-72-620 

upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 

 

§ 9 

1.  Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego, z zastrzeżeniem, że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2.  Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać    

przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty 

bez względu na inne postanowienia umowy. 

 

§ 10 

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

a) zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z 

działaniem siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, 

pożar itp.). Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu 

umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa, w 

zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy,  

b) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 

c) zmiany parametrów technicznych dostawy na korzystniejsze, jeżeli w trakcie realizacji 

umowy podwyższa się standard oferowanych produktów, 

d) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, 

przejęcia itp.). 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - w formie aneksu. 

 

§ 11 

Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona 

jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu). 

3. Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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4. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 

 

 


