
Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

Strony zgodnie postanowiły zawrzeć umowę w trybie pozaustawowym na zamówienie o wartości 

poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na mocy 

art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy o następującej treści: 

§1. 

 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i jednorazowa dostawa artykułów i leków stomatologicznych do 

siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Jana Kilińskiego 48 w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane i dostarczane przez niego artykuły i leki stomatologiczne są 

dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają atest lub równoważny 

certyfikat oraz aktualny termin przydatności. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego asortymentu, o którym mowa w ust. 

1. 

4. W przypadku obniżenia ceny o zawarciu umowy Zamawiający dopuszcza dostawy artykułów i 

leków stomatologicznych po cenach niższych niż określone w niniejszej umowie. Zmiana ceny nie 

wymaga sporządzenia aneksu. 

§2. 

 

1. Jeżeli podczas odbioru artykułów i leków stomatologicznych Zamawiający stwierdzi, że dostarczony 

towar jest uszkodzony, niezgodny z umową lub zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odmowy przyjęcia całej dostawy i złożenia reklamacji. 

2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzeć w terminie 3 dni od daty ich 

przekazania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w 

całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

3. Termin ważności wynosi dla: 

Zadanie nr 1 — nie krócej niż 12 miesięcy 

Zadanie nr 2 — nie krócej niż 12 miesięcy od 

daty dostawy do Zamawiającego. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż 

wskazany w ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt 

Wykonawcy i żądania dostarczenia towaru zgodnie z umową. 

5. W razie stwierdzenia niezgodności z zamówieniem, Zamawiający w terminie 2 dni od daty dostawy 

zawiadomi Wykonawcę o brakach, widocznych uszkodzeniach bądź wadach. 

6. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze Wykonawca podejmie 

natychmiastowe działania na swój koszt mające wyeliminować te braki lub wady poprzez 

dostarczenie brakującego towaru lub wymianę częściową bądź całkowitą. 

7. Dostarczenie brakującego towaru lub wymiana powinny być dokonane w terminie nie dłuższym niż 

3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykryciu braku towaru lub jego wady przez 

Zamawiającego. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ukrytych (w ciągu całego okresu użytkowania 

produktu, jednak nie dłużej niż w terminie ważności tego asortymentu), Wykonawca wymieni 

uszkodzony towar na swój koszt w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykryciu 

wady. 

11. Towar podlegający wymianie powinien być zwrócony Wykonawcy na jego żądanie i na jego koszt 

w czasie uzgodnionym przez Strony. 



12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy wskazane w ust. 2 i ust. 4 mogą ulec 

przedłużeniu pod warunkiem akceptacji nowego terminu przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. 

13. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub nieterminowego rozpatrzenia reklamacji, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego towaru u innego dostawcy, w tym 

odpowiednika. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają z 

niniejszej umowy, różnicą kosztów Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

 

§3. 

 

l . Wartość zamówienia wynosi brutto: ….…....….…..…..……..zł 

(słownie: złotych …..…….….…….……….…….……….…....……….groszy), w tym: 

Zadanie nr 1 - .......…..……..... PLN (słownie: złotych….…….………………..groszy….) 

Zadanie nr 2 -…..………..….… PLN (słownie: złotych ……………………….groszy.....) 

2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia oryginału faktury do siedziby 

Zamawiającego. Datę dostarczenia faktury określa osoba odbierająca zamówione towary na 

oryginale faktury. 

3. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4. 

 

l . W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w §1 ust. 1 umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto 

niedostarczonego towaru w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu dostawy Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanego zamówienia. 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania postanowień niniejszej umowy bez 

zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% 

wartości brutto umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych wyszczególnionych 

w ust. 1 i 2 lub innych uzasadnionych należności z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość 

przekracza zastrzeżone kary umowne. 

6. Za szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1-3 Wykonawca odpowiada na zasadach 

ogólnych w przypadku, w którym Wykonawca narusza postanowienia zawarte w niniejszej umowie. 

§ 5. 

 

1. Umowa obowiązuje w okresie 7 dni od daty jej zawarcia, tj. od dnia ....  maja 2022 roku do dnia …... 

maja 2022 roku. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem czasu na jaki została zawarta, 

2) w wyniku oświadczenia złożonego przez Zamawiającego skutkującego rozwiązaniem umowy bez 

wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego niewykonania, nienależytego lub nieterminowego 

wykonania umowy, 

3) w wyniku oświadczenia złożonego przez Zamawiającego skutkującego rozwiązaniem umowy bez 

wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia leków wadliwych lub niskich jakościowo, z 

datą oświadczenia. 

 

§ 6. 



 

1. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy Strony ustalają następujące dane kontaktowe: 

1) ze strony Wykonawcy……………. , tel. ..…………. e-mail ….….….….…….. 

2) ze strony Zamawiającego……. , teł , e-mail .…….….….…. 

2. Faktury i wszelkie pisma doręczone będą przez Strony na następujący adres: 

1) Wykonawca  …..….….….…..….….…..….….….….….…..….….….…….. 

2) Zamawiający  ….…..…..….….…….….…….…………….………….……..                      

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1 i 2. 

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia w formie pisemnej lub elektronicznej 

Stronie, do której jest adresowane. 

4. Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu. 

5. Niedopełnienie obowiązku o zmianie adresu powoduje iż pismo lub faktura wysłane na adres 

wskazany w ust. 2 uznaje się za doręczone. 

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności oraz w przypadku 

określonym w art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej Wykonawca nie może dokonać cesji 

jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy wobec Zamawiającego 

na podmioty trzecie. 

§ 7. 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, 

za zgodą obu Stron, w szczególności: 

1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 

2) zmian wynikających z przepisów prawa, 

3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości 

umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niniejszą umową. 

 

§ 8. 

l . Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane 

go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie 

imienia, nazwiska i firmy — jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności 

gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 1429). 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§9. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla każdej 

 ze Stron. 

 

 

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY 
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