
 Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

Umowa nr …. 

zawarta w dniu ….... 
 

pomiędzy: 
 

Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki z siedzibą w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2, 20-090 

Lublin, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód 

w  Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000126672, NIP 712-010-37-81, REGON 000288521 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, 

reprezentowanym przez: 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwonę Bojar – Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi, 
 

 

a …....................wpisanym do KRS …........., NIP: …....................REGON: ….............. 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, 

reprezentowanym przez: 
 

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

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 
 

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z 

ustawą z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na dostawę pomp insulinowych Wykonawca zobowiązuje 

się do dostaw 3  szt. pomp insulinowych wraz z instrukcją obsługi i opisem technicznym (w języku 

polskim) oraz wymaganymi świadectwami, atestami itp., zgodnie z ofertą Wykonawcy 

z  dnia ………………………………... 

2. Wykonawca dostarczy pompy insulinowe do siedziby Zamawiającego, własnym środkiem transportu 

i  na własny koszt, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty 

otrzymania zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu niniejszej umowy sukcesywnie według 

zamówień składanych przez Zamawiającego od daty obowiązywania umowy tj. od dnia …..... r. do 

dnia …..r. 

4. W przypadku niewyczerpania ilości ujętych w umowie w terminie jej obowiązywania, umowa może 

ulec wydłużeniu do czasu wyczerpania ilości ujętych w umowie, jednak nie dłużej niż 2 miesiące. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania ilości wymienionej w umowie, bez prawa 

dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem iż w   takim przypadku 

Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu faktycznie zrealizowanej dostawy. 
 

§ 2 

Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura potwierdzająca ilość i jakość przyjętego towaru, 

dostarczona do Zamawiającego. 
 

§ 3 

1. Zamawiający powinien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. 

2. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków stwierdzonych podczas badania towaru w 

ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia 

wad jakościowych. 



5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostawa nie odpowiada ich dotychczasowej 

jakości, poinformuje on Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, wstrzymując jednocześnie zapłatę za 

zakwestionowany towar. 

6. Wykonawca uruchomi w sytuacji, o której mowa w ust. 5, postępowanie reklamacyjne. 

7. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi bezzwłoczna wymiana towaru na wolny 

od wad jednakże w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji. 
 

§ 4 

1. Za nienależyte wykonanie niniejszej umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami 

umownymi: 

a) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części niniejszej umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

b) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części niniejszej umowy, gdy Wykonawca 

odstąpi od umowy lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które nie odpowiada 

Zamawiający; 

c) w wysokości 1% wartości towaru niedostarczonego w terminie określonym niniejszą umową za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

d) w wysokości 100,00 zł brutto za pierwszy i po 50,00 zł brutto za każdy następny dzień opóźnienia w 

przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie gwarancyjne (telefon, fax, mail, itp.) w  terminie 

określonym w ofercie. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z bieżących 

należności. 

3. W przypadku napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia naliczonej kary 

w  ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej na konto Zamawiającego. 

4. Jeżeli kara umowna naliczona przez Zamawiającego nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 
 

§ 5 

1. Oferta Wykonawcy z dnia …. r. stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, jak również jest jej 

integralną częścią. 

2. Wartość dostawy określona niniejszą umową wynosi ….......  zł netto, (słownie: ….........................), 

powiększona o  obowiązującą stawkę podatku VAT. 

3. Ceny netto przedstawione w ofercie nie ulegną zmianie przez czas trwania umowy. 

4. Ustalona cena brutto przedmiotu umowy określona w ust. 2 zawiera w szczególności: koszt kompletnego 

zestawu, opakowania, koszty transportu na całej trasie dostawy, ewentualne cło i  podatek VAT, koszty 

przeszkolenia personelu i każdego nowego pacjenta zgodnie z wymaganiami stawianymi przez 

Zamawiającego w toku postępowania i  złożoną przez Wykonawcę ofertą. 
 

§ 6 

1. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, którego dokonuje na 

warunkach określonych w ofercie. 

2. Wykonawca udziela …. miesięcznej pisemnej gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy, zgodnie 

ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego w  toku 

postępowania. 

3. Warunki gwarancji i serwisu stanowią integralną cześć niniejszej umowy. 
 

§ 7 

Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania niniejszej umowy. 
 

§ 8 

1. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 50 – dniowy termin płatności od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Zapłata za towar następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę w fakturze. 

3. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie 

przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani 

ustanowić zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 



4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, dotyczy również udzielania pełnomocnictwa przez Wykonawcę, 

ustanowienia zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz 

zawierania umów w  zakresie zarządzania płynnością oraz każdej innej czynności mającej na celu 

zmianę wierzyciela. 
 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie, o którym mowa w art. 145 

ust.  1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę za 14-dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku 

niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę, a w szczególności: 

a) niedotrzymania obowiązku utrzymania stałości cen w okresie realizowania niniejszej umowy; 

b) zmiany asortymentu dostaw bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
 

§ 10 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ….... r. do dnia ….. r., lub do czasu wcześniejszego 

wyczerpania ilości ujętych w niniejszej umowie. 
 

§ 11 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron przy zachowaniu formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 

w  Lublinie. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 

  

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 
 

 


