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                  Załącznik nr 4  

Do zapytania ofertowego  
Oznaczenie sprawy MCZP.091.3.2019 

 

UMOWA nr ……/2019 

Umowa zawarta we Włodawie w dniu ………………………… pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włodawie, 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 

64, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000068400, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

reprezentowanym przez Dyrektora Teresę Szpilewicz, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………….., przedsiębiorącą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej pod nr NIP ………………………………….., REGON………………………….. z siedzibą                                          

w ………………………………. przy ul. ………………….., ………………………………………., zwanym dalej w treści umowy              

„Wykonawcą”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia u Wykonawcy dostawę asortymentu w postaci testów psychologicznych, 

publikacji/podręczników specjalistycznych, pomocy terapeutycznych/edukacyjnych (przedmiot zamówienia 

zostanie odpowiednio dostosowany w zależności od wyniku postępowania) w ramach projektu nr: 

RPLU.11.02.00-06-0073/18, pn. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie”, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 

Włączenie społeczne , Działanie 11. 2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Zamówienie obejmuje:  

 Część 1: Testy psychologiczne  
 Część 2: Publikacje/podręczniki specjalistyczne 
 Część 3: Pomoce terapeutyczne/edukacyjne 
 

2. Dostawca zobowiązuje się  do dostawy asortymentu w ilościach i o pozostałych parametrach w tym 

jakościowych, określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w ofercie cenowej 

Wykonawcy, zwanych dalej Przedmiotem Umowy, a także wykonać pozostałe świadczenia określone 

w treści niniejszej Umowy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oferta cenowa 

Wykonawcy wraz z załącznikiem stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wyżej wymienionego Przedmiotu Umowy, posiada 

prawo swobodnego nimi dysponowania oraz, że Przedmiot Umowy nie jest dotknięty żadną wadą 

fizyczną, a także żadną wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich.  

4. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy będzie najwyższej jakości, będą spełniać wymagania 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będą zgodne z obowiązującymi normami i 

warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ofercie cenowej, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
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5. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności Przedmiotu Umowy na Zamawiającego 

nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy. 

6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego 

następujących świadczeń:  

 - dostarczenia na własny koszt Przedmiotu Umowy do miejsca spełnienia świadczenia.  

7. Miejscem spełnienia dostawy jest siedziba Zamawiającego na adres: Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa. 

§ 2 

Termin i warunki dostawy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Umowę w nieprzekraczalnym terminie………………………. dni 

roboczych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ………. 2019 roku.  

2. W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania 

umowy przez Wykonawcę uznają datę podpisania przez Strony protokołu odbioru - bez zastrzeżeń, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie Przedmiotu Umowy  jakie jest wymagane, by nie dopuścić 

do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu/przesyłki do Zamawiającego. 

4. Osobami uprawnionymi po stronie Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są: 

 a) ……………………………………………………, 

5. Osobami uprawnionymi po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym są:  

 a) ……………………………………………………, 

 

§ 3 

Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu asortymentu będącego Przedmiotem Umowy zostanie 

przeprowadzony przez Strony odbiór wymagający potwierdzenia w formie pisemnego protokołu 

odbioru - podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

 -jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

 -jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z asortymentu zgodnie z przeznacze

 niem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy, 

 -jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystania zgodnie z przeznaczeniem, wówczas 

 Zamawiający ma prawo do żądania odpowiedniego obniżenia ceny sprzedaży. 

3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad. 

Protokół odbioru - bez zastrzeżeń, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowić będzie 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

 

§ 4  

Cena 

1. Maksymalna cena brutto wszystkich elementów asortymentu objętego przedmiotem Umowy [wraz  

z podatkiem VAT wg. stawki wynoszącej ............%] wynosi ……….. zł.  

2. Ceny jednostkowe netto oraz ceny jednostkowe brutto [wraz z podatkiem VAT wg. stawki 

wynoszącej ..............%] asortymentu objętego Przedmiotem Umowy określone są w ofercie 
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Wykonawcy. Ceny te rozumiane są jako ceny stałe – nie podlegające zmianie. Kwoty cen 

jednostkowych określone w ofercie Wykonawcy uwzględniają wszelkie koszty poniesione przez 

Wykonawcę w celu należytego wykonania niniejszej Umowy oraz obejmują spełnienie przez 

Wykonawcę wszystkich świadczeń i obowiązków określonych w niniejszej Umowie i w całości 

wyczerpują roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje względem Zamawiającego z 

tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy.”   

3. Cena za dostarczony Przedmiot Umowy płatna będzie Wykonawcy na podstawie faktury VAT, którą 

Wykonawca będzie uprawniony wystawić najwcześniej z chwilą podpisania protokołu odbioru - bez 

zastrzeżeń, przedmiotu zamówienia. Zapłata ceny dokonana będzie przelewem na rachunek 

bankowy, wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Zapłata ceny dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę, w 

terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień 

zapłaty ceny uważa się dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

 

§ 5 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne                

i prawne asortymentu będącego przedmiotem umowy  objętych Umową. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i wykonania 

przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z 

jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego w 

ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, 

poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż asortyment będący przedmiotem niniejszej Umowy jest nowy, wolny od 
wad fizycznych i prawnych oraz że przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, 
z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z praw 
należących do osób trzecich, w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub 
znaków towarowych w odniesieniu do przedmiotu umowy, jeżeli normalne użytkowanie 
przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw.  

5. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy, których Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania 
zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej umowy oraz za szkody w mieniu Zamawiającego, 
powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca zawsze odpowiada jak za działania i 
zaniechania własne.  

 

§ 6 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy  

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez 

Wykonawcę realizacji zamówienia, w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 1  w wysokości 

0,1% maksymalnej ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez 

Wykonawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości w 

stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 3 ust. 2   Umowy, w wysokości 0,1% 
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maksymalnej ceny brutto , określonej w § 4 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 10% maksymalnej ceny brutto , określonej w § 4 ust. 1  Umowy. 

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcy 

karą umowną, określoną w ust. 3, nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych 

również na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz 

w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia się 

przez Wykonawcę z realizacją zamówienia  o 14 dni, w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 

1 Umowy. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

6. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary 

umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z 

Kodeksu Cywilnego. 

7. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Wykonawca będzie 

upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. 

8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, zawiadamiając Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 7  

Siła wyższa 

Od obowiązków wynikających z Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności 

nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej 

staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub 

części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się 

powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze stron ma prawo do 

rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty 

odszkodowania drugiej stronie. 

§ 8 

1. W przypadku, gdy realizacja umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu 

przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z 

późn. zm.), Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem odbioru całość majątkowych praw autorskich 

do powstałych rezultatów oraz prawa wykonywania autorskich praw zależnych - tak do całości, jak i części 

utworu, na następujących polach eksploatacyjnych: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 

utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie 

rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, d) wprowadzania 

do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym sieci Internet, e) wykorzystania we wszelkich 
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czynnościach związanych z działalnością wykonywaną przez Zamawiającego.  

2. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu 

przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z 

późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest w umowach z podwykonawcami zapewnić przejście na 

Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich w zakresie określonym powyżej do rezultatów, w tym 

ich elementów składowych – prac wykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot 

Umowy, na wszelkich polach eksploatacyjnych potrzebnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów 

tych prac. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w 

chwili ich przejścia obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także że osoby uprawnione z tytułu 

osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego.  

3. Wykonawca wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonanie zmian przez Zamawiającego w utworach 

wskazanych w ust. 1.  

4. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw 

autorskich, związanych z utworami wskazanymi w ust. 1. 

 5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, tj. utwory, o których mowa w ust. 1 umowy są wolne od 

wad prawnych. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie, w 

szczególności z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich, w wyniku korzystania przez 

Zamawiającego z utworu, określonego w ust. 1 w zakresie ustalonym w ust. 1 niniejszego paragrafu 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego 

zaspokojenia powyższych roszczeń osób trzecich w przypadku ich zasadności. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza przypadkami 

uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez właściwy dla 

Zamawiającego rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.  

4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz oferty cenowej Wykonawcy 

 
WYKONAWCA:                                                                                       ZAMAWIAJĄCY: 

 


