
UMOWA Nr     ………../………/2022  WZÓR 

 

Dnia … …………… 20..…r. w Opolu, pomiędzy: 

1)  Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu, 45-401 Opole, ul. Al. W. Witosa 26, wpisanym 

przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000014443, posiadającym NIP: 

7542563619 oraz REGON: 530512391, 
reprezentowanym przez Dariusza Maderę – Dyrektora Generalnego, 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a 

2)   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… reprezentowanym przez: 
- …………… …………… – …………… ……………, 

- …………… …………… – …………… ……………, 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
zwanymi wspólnie w treści umowy „Stronami”, 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku 

zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami Regulaminu zamówień publicznych 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, zawarta została umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu asortymentu określonego w ofercie na: 

„CorelDRAW Graphics Suite 2022 Enterprise PL – 2 licencje EDU” 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie zapytaniem ofertowym oraz 

zgodnie ze złożoną ofertą, a także zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przy uwzględnieniu 

charakteru i zakresu statutowej działalności Zamawiającego, z najwyższą starannością i przy 

zachowaniu zwyczajów powszechnie reprezentowanych w obrocie gospodarczym. 

3.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi 

do należytego wykonywania przedmiotu umowy. 

4.  Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne 

uniemożliwiające lub utrudniające mu należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) asortyment objęty przedmiotem umowy jest nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad 

fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami innych podmiotów oraz nie jest 

przedmiotem żadnego postępowania, w tym  egzekucyjnego oraz zabezpieczającego; 

2) asortyment objęty przedmiotem umowy spełnienia wymogi techniczne i jakościowe określone 

przez Zamawiającego, jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

posiada w tym zakresie stosowne świadectwo rejestracji, o ile świadectwo takie jest wymagane 

przepisami powszechni obowiązującego prawa.                                                                                                                                                                                                           

6. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za działania  i 

zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

7. Integralną częścią umowy są: 

1) zapytanie ofertowe; 

2) oferta Wykonawcy. 



 

 

§ 2. 

Współpraca 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany pod kontrolą, nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Osobą odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego jest ……………........................, tel. ……………, e-mail: ……………. 
3. Osobą odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony 

Wykonawcy         jest …………… ……………, tel. ……………, e-mail: ……………. 

 

§ 3. 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy asortymentu Zamawiającego za pomocą maila, po 

uprzednim zgłoszeniu zamówienia w formie dokumentu elektronicznego doręczonego na adres e-

mail: ……………………..............................., w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

zamówienia. 

 

 

§ 4. 

Gwarancja i wykonanie zastępcze 
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy asortymentu objętego przedmiotem umowy w 

terminie określonym w postanowieniu § 3 ust. 2 albo dostarczony asortyment będzie posiadał wady 

fizyczne uniemożliwiające jego zastosowanie, z przyczyn za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, Zamawiający będzie uprawniony do nabycia niezbędnego asortymentu od innego 

dostawcy (wykonanie zastępcze). 

2. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć Zamawiającemu szkodę poniesioną w związku z 

wykonaniem zastępczym, to jest zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 

stanowiącej różnicę pomiędzy ceną asortymentu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy gdyby 

ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie i należytej jakości, a ceną towarów, którą 

Zamawiający zobowiązany był zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym. Obowiązek ten 

zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia 

wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany będzie udokumentować Wykonawcy koszt zakupu 

towaru w trybie wykonania zastępczego. Wykonanie zastępcze nie zwalnia od zapłaty kary umownej 

o której mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 pkt 2 za okres liczony od dnia dostawy wymaganej zgodnie 

z postanowieniem § 3 ust. 1 do dnia realizacji wykonania zastępczego.   

 

 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie i zapłata 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie 

Wykonawcy w kwocie brutto ……………,…zł ), to jest netto ……………,…zł 

2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do należytego wykonania 

przedmiotu umowy niezależnie od faktycznego rozmiaru kosztów i wydatków poniesionych przez 

Wykonawcę. 

3. Wykonawca uprawniony jest wystawić fakturę VAT w formie papierowej albo elektronicznej. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w ciągu 60 dni liczonych od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT. 

W przypadku faktury VAT wystawionej: 

1) w formie papierowej zostanie ona doręczona na adres siedziby Zamawiającego; 

2) w formie elektronicznej zostanie ona doręczona z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy: 

……………@…………… na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: …………………. 

mailto:apteka@bcmbrzeg.pl
mailto:centrum@wcm.opole.pl


5. Zapłaty zostaną dokonane w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze VAT. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników, a w razie braku takiego rachunku 

Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 

Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie VAT.                                                                                                                                                                                                                      

8. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przenoszone na 

inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to 

przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

9. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty 

w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku 

obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej 

zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. 

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy 

1. Umowa ulega rozwiązaniu po wyczerpaniu całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Nie wyłączając ani nie ograniczając i nie modyfikując okoliczności oraz podstaw odstąpienia od 

niniejszej umowy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od umowy także gdy: 

1) informacje zawarte w ofercie Wykonawcy mające wpływ na jej wybór okażą się nieprawdziwe. 

2) Wykonawca, pomimo zawarcia niniejszej umowy nie podjął dostaw lub zaprzestał ich 

wykonywania i w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia mu wezwania Zamawiającego 

w tym zakresie dalej nie podjął się realizacji swoich. 

3) Wykonawca, pomimo uprzednich trzykrotnych pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie 

wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zakresem swojego zobowiązania. 

4) nastąpi wstrzymanie, wycofanie lub zakończenie produkcji danego asortymentu objętego 

przedmiotem umowy i jednoczesny brak jakichkolwiek odpowiedników na rynku (wstrzymanie, 

wycofanie lub zakończenie produkcji będzie udokumentowane przez Wykonawcę w postaci 

pisemnego oświadczenia producenta). 

5) Wykonawcy utraci uprawnienia niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy 

określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 

uzasadnienie. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 5,00% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego 

w postanowieniu § 5 ust. 1; 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji dostawy lub wypełnienia zobowiązań 

z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości 2,00% wartości tejże dostawy brutto; 

3) z tytułu naruszenia zobowiązania określonego w postanowieniu § 1 ust. 6 w wysokości 0,50% 

całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w postanowieniu § 5 ust. 1 za każdy 

stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5,00% łącznej wartości 

niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto, za wyjątkiem przypadków określonych w umowie 



oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 7 dni liczonych od dnia wystąpienia z 

żądaniem jej zapłaty. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 10,00% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w postanowieniu § 

5 ust. 1. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 

6. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez drugą stronę 

korzyści, które strona uzyskałaby, gdyby szkody nie wyrządzono. 

7. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 1-5 będą mu przysługiwały pomimo odstąpienia od 

niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

 

§ 8. 

Zmiany do umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem poniższych postanowień umownych 

oraz z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną obejmuje, 

w zależności od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych jej wprowadzania: 

1) wniosek zainteresowanej Strony wraz z uzasadnieniem; 

2) podpisanie aneksu do umowy. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

2) danych teleadresowych; 

3) danych rejestrowych; 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1.   We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2.   Nieważność całości lub części któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie wpływa na 

ważność pozostałych jej postanowień, z zastrzeżeniem przepisu art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego. 

Postanowienia nieważne Strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić właściwymi, całkowicie 

zgodnymi z zamierzeniami gospodarczymi, które legły u podstaw zawarcia niniejszej umowy. 

3.   Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy 

rzeczowo sąd dla Zamawiającego. 

4.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                 WYKONAWCA                             

                                


