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Umowa nr …/2022 

Zawarta w dniu….2022 r. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: 

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 
41-100 Siemianowice Śląskie, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000182167, REGON: 272165010,  
NIP: 643-10-05-873 
zwanym w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Mariusza Nowaka  - Dyrektora 

a 

…………………. 
 
zwanym w umowie Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

 

Powyżej wskazany Zamawiający oraz Wykonawca zwani również odpowiednio Stroną, a jeżeli łącznie  
to Stronami, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza  
niż 130.000 zł i przeprowadzonego postępowania nr 18/DIET/2022, zawierają umowę o następującej 
treści: 

Przedmiot umowy 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na sukcesywnej 
sprzedaży i dostawie naczyń jednorazowych, zwane dalej przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej 
integralną część. 

 
§ 2 

 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi  
w zapytaniu ofertowym i ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Warunki i termin realizacji 

 
§ 3 

  
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia  

do magazynu Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 2 w Siemianowicach Śląskich.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży i  dostarczenia na własny koszt i ryzyko przedmiotu 

umowy. 
3. Zamawiający zastrzega, że dostawa przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w dni robocze – 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Za datę i miejsce dostawy przedmiotu umowy 
uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej do odbioru tegoż towaru przez Zamawiającego. 

4. Odbioru ilościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy upoważnieni 
przedstawiciele Zamawiającego. W razie stwierdzenia braków w przedmiocie umowy bądź 
dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z jej warunkami, Wykonawca jest zobowiązany do jego 
uzupełnienia lub wymiany na własny koszt. 
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5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu 
umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu umowy, 
bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 3 dni od ich zgłoszenia. 

6. W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć produktów zgodnych z ofertą w terminie  
5 dni od terminu realizacji określonego w ust. 1 tego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zakupu produktów u innego dostawcy oraz obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie zakupionych 
produktów. 
 

Wynagrodzenie, warunki i termin płatności 
 

§ 4 
 

1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają na kwotę brutto 
………………. złotych(słownie ……………….) 
Na kwotę tą składa się: 
kwota netto: ………………zł  
kwota podatku VAT: ………………zł 

2. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje także wszelkie koszty związane 
z transportem, wniesieniem, opakowaniem, dostarczeniem oraz ubezpieczeniem przedmiotu umowy 
na czas jego transportu. 

3. Wynagrodzenie  określone w ust. 1 tego paragrafu zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania przedmiotu umowy, 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.  
5. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z następującymi danymi Zamawiającego: 

Centrum Leczenia Oparzeń 
ul. Jana Pawła II 2 
41-100 Siemianowice Śląskie 
NIP 643-10-05-873 

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu 
prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
faktury, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30. 
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  
i usług. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazany w fakturze rachunek bankowy - 
jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany, jako czynny podatnik VAT - nie jest ujawniony w Wykazie 
podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania 
wypłaty wynagrodzenia do czasu wskazania prawidłowego numeru rachunku bankowego. 

9. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, 
obowiązuje wyłącznie następujący adres doręczenia faktury: faktury@clo.com.pl.  

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić praw i obowiązków, 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi.  
W szczególności wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem 
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). 

11. Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela  
(art. 518 Kodeksu Cywilnego), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek 
oraz zawierać umów poręczenia lub innych umów o podobnym skutku, a dotyczących wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 

12. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy kwot 
stanowiących zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, a w tym kar umownych, 
o których mowa w § 6 umowy. 



3 
 

13.Postanowienie zawarte w ust. 12 nie obowiązują w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia 
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni. 

14.Dopuszcza się możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. Zmiana taka powoduje 
zmianę kwoty brutto, bez zmiany kwoty netto. 

15.Zmiany wymienione w ust. 14 następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania 
odpowiednich przepisów. 

 
Prawa i obowiązki stron umowy 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie 
dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy; 

2) posiada odpowiednią strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do rzetelnej i pełnej 
realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) realizacji przedmiotu umowy w sposób staranny, odpowiadający powszechnie przyjętym 

standardom i normom technicznym, zgodnie z postanowieniami złożonej oferty; 
2) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć  

na realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację 
przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu; 

3) udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji 
przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu umowy 
na każdym etapie; 

4) dostawy towarów w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie. 
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 

przedmiotu umowy bądź jej części osobie trzeciej. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do czasu ostatecznego odbioru 

przez Zamawiającego. 
5. Osobą upoważnioną do współpracy przy realizacji umowy jest: 

1) ze strony Zamawiającego– Małgorzata Gołosz 
e-mail: zywienie@clo.com.pl tel: 32 753 57 658 

2) ze strony Wykonawcy – ……………………………………………….. 
e-mail: .......................... tel.: ......................... 

6. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 5 tego paragrafu, będzie 
odbywać się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zawarcia aneksu  
do umowy. 

7. Sposób komunikowania się i przekazywania dokumentów odbywa się osobiście, za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów wskazanych w ust. 5 tego 
paragrafu. 

 
Zabezpieczenie interesów Zamawiającego/kary umowne 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 50,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji 
określonego w § 3 ust. 1 do dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub nabycia 
go przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 6. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% (słownie: pięć 
procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku niewykonywania przedmiotu 
umowy zgodnie z treścią złożonej oferty. 

mailto:zywienie@clo.com.pl
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3. W przypadku nieusunięcia wad w przedmiocie realizacji umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 
 w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) za każdy dzień zwłoki od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wady, licząc osobno od każdego zgłoszenia wady. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, 
Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 
(słownie: dziesięć procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 

5. Strony uzgadniają, że naliczane przez Zamawiającego kary umowne, mogą wg. wyboru 
Zamawiającego zostać potrącane z wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca zostanie 
poinformowany pisemnie, a Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni 
od daty jej otrzymania przez Wykonawcę lub potrąconych w terminie wymagalności wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

6. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach 
określonych w ust. 5 Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej 
otrzymania przez Wykonawcę.  

7. Postanowienie zawarte w ust. 5 nie obowiązują w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia 
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni. 

8. Naliczone w czasie obowiązywania umowy, jak i w związku z jej wygaśnięciem lub rozwiązaniem czy 
odstąpieniem od tej umowy kary umowne są wymagalne pomimo zaistnienia tych okoliczności,  
a zapłacone nie podlegają zwrotowi. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 
przewyższać 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości przedmiotu umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  
w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.  

 
Odstąpienie od umowy 

§ 7 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do naliczania kary 
umownej w przypadku uzyskania wiedzy przez Zamawianego o okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie od umowy, a w tym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów umownych lub nie realizuje 
umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, jak i w razie 
zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 
Odstąpienie od umowy będzie realizowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia 
zdarzenia powodującego odstąpienie od umowy. 

2. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku uzyskania wiedzy przez 
Wykonawcę o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, a w tym, jeżeli Zamawiający nie 
dotrzymuje terminów umownych lub nie realizuje umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy 
w wyznaczonym terminie, nie wykona swojego obowiązku. Odstąpienie od umowy będzie realizowane 
w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego odstąpienie od 
umowy.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 
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Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od ….. do ….. 
2. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem terminu, na jaki została zawarta; 
2) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia,  

w przypadku, gdy druga Strona narusza istotne postanowienia umowy i pomimo zobowiązania  
do zaprzestania tych naruszeń nie zmienia postępowania.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, gdy Wykonawca rażąco 
naruszy istotne postanowienia niniejszej umowy, w tym 2-krotnego pisemnego upomnienia za zwłokę 
ponad termin określony w § 3 ust. 1. 

4. Na zasadzie porozumienia stron umowę można rozwiązać w każdym czasie. 
 

Siła Wyższa 
 

§ 9 
 

1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej 
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane, jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 
niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć 
i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, 
rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę  
o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne 
rozwiązanie i sposób realizacji umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację 
swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać 
racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły 
Wyższej. 

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań 
oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych dostaw. 

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji umowy chyba, że Strony 
postanowią inaczej. 

6. Zmiana warunków umowy z powodu Siły Wyższej nie może pogorszyć ani polepszyć sytuacji żadnej ze 
Stron poza okolicznościami bezpośrednio wynikającymi z jej powstania. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 10 

 
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie Strony. 
2. Zastrzeżenia w dokumentach, w tym w potwierdzeniach przyjęcia dostawy, protokołach odbioru, 

fakturach nie są uważane za zmiany umowy, jeżeli wyraźnie nie wskazano w nich, iż mają one mieć 
taki skutek.  

3. Strony wykluczają możliwość milczącego przyjęcia oferty, która zmieniałaby postanowienia niniejszej 
umowy, jak również możliwość zmian lub uzupełnień.  
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§ 11 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy jak i jej ewentualnych aneksów z wykorzystaniem 
podpisu elektronicznego z zastrzeżeniem, że podpisana umowa jak i jej ewentualne aneksy zostaną 
dostarczone do Wykonawcy w formacie „.pdf”, a podpis będzie prezentowany na dokumencie za pomocą 
graficznej adnotacji, umożliwiając jego identyfikację i autentykacje za pomocą standardowych programów 
służących do wyświetlania podpisanych dokumentów typu pdf. 

 
§ 12 

 
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w tym Kodeksu cywilnego. 

 
§ 13 

 
W przypadku zaistnienia sporu będzie on rozstrzygany wg prawa polskiego przez Sąd Powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
   

§ 14 
 

Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

 
Wykonawca          Zamawiający 

 


