
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, 

Ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków 
1 

Załącznik nr 6 do SIWZ nr DZP- 271-436/14 
 

UMOWA  (wzór) 
 

zawarta w dniu……………. roku w Krakowie pomiędzy: 

SP ZOZ Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną w Krakowie 

ul. Montelupich 4 

31-155 Kraków, 

NIP: 675-12-19-110, Regon: 357070478 

reprezentowaną przez: 

1. prof. zw. dr hab. med. Stanisława Majewskiego – p.o. Dyrektora  

2. mgr Małgorzatę Fecicę - Głównego Księgowego 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

Firmą..................................................................................................................... ................... 

 

Adres: ………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

 

1. ........................................................................ 

2. ……………………………………………… 

 

zarejestrowaną w ........................................................................... ........................................... 

REGON: .....................................            NIP ..................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 

DZP-271-436/14 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 

z późn. zm.).  

 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Dostawa środków do dezynfekcji i mycia dla SP ZOZ 

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie” Znak: DZP-271-436/14 (kod CPV 33631600-

8, 33700000-7, 33711500-2, 39831240-0) zgodnie z szczegółowym wykazem przedstawionym w tabeli: 

l.p. NAZWA JM 

Przewidywane  

szacunkowe 

zużycie na rok 

2015 

1 

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w formie żelu, posiadajacy szerokie spektrum działania 

wobec bakterii (łącznie z Tbc) i drożdży,działajacy wirusobójczo  i wobec wszystkich wirusów osłonionych 

(łącznie z HBV, HCV i HIV), Polio, Adeno - do 2 min, Parvo, Rotawirusów, Norowirusów - 15 sek. Formuła o 
niższej lepkości. Preparat zawierajacy składniki chroniące skórę: aloes, pantenol i glicerynę. Możliwość dozowania 

w dozownikach łokciowych typu Dermados 

500 ml 1296 

2 

Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, nie wysuszający skóry rąk zawierający APG 

(alkilopoliglikozydy) o   pH 5,0-5,5 neutralnym dla skóry rąk, nie zawierający mydła, barwników i środków 

zapachowych. Możliwość dozowania w dozownikach łokciowych typu Dermados 

500 ml 864 

3 

Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk o pH 5,0–5,5 neutralnym dla skóry rąk, zawierający 

substancje nawilżające i natłuszczające, w tym alantoinę i kwas mlekowy. Dla osób o szczególnie wrażliwej 

skórze. Z możliwością dozowania w dozownikach łokciowych typu Dermados  

500 ml 1296 

4 

Preparat  bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszaninę alkoholi (w tym etanol) 

,autosterylny, bez grup fenolowych,  jodu. Zakres działania: B,Tbc,F,V (HBV, HIV, Adeno, Rota, Herpes) – do 

2 min 

350 ml 120 

5 

Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, chlorheksydynę o pH ok.6. 

Bez zawartości jodu. Dostępny w  różnych smakach. Zakres działania: B, F,V(HIV, HSV( Herpes simplex) 
300 ml 240 

6 

Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej na bazie wody, zawierający octenidyne. Bez zawartości jodu, 

alkoholu i chlorheksydyny. Zakres działania: B (MRSA), F do 1 min 
250 ml 240 

7 

Emulsja o działaniu nawilżającym i regenerującym skórę typu olej w wodzie, zawierająca alantoinę i olej 

bisabolowy, o pH 5-6 neutralnym dla skóry rąk. Z możliwością dozowania w dozownikach łokciowych typu 

Dermados.   

500 ml 168 
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8 

Emulsja o działaniu ochronnym i natłuszczającym skórę rąk typu woda w oleju zawierająca olej rycynowy. 

Preparat o pH 5-6 neutralnym dla skóry rąk, bez środków zapachowych i barwiących. Z możliwością dozowania 

w dozownikach łokciowych typu Dermados. 

500 ml 168 

9 

Preparat bezaldehydowy w płynie na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i fenoksypropanolu do 

mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów, skuteczny wobec bakterii, wirusów, grzybów i 

prątków. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. zakres działania: B(MRSA, Tbc), F, V (HIV, HBV, 

HCV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. przy stężeniu roboczym 2%, Opakowanie w komplecie z pompką  

5l 120 

10 

Preparat gotowy do użycia do dezynfekcji i czyszczenia precyzyjnych narzędzi obrotowych, takich jak: wiertła, 

frezy, szlifierki diamentowe itp.. Możliwość użycia w myjni ultradźwiękowej. Preparat na bazie alkoholi i ługu 

potasowego. Doskonała tolerancja materiałowa, ochrona przed korozją. Zakres działania: B (Tbc), F, V (HIV, 

HBV, HCV, Papova SV40, Adeno, Vaccinia, Polio) – 30 min. . Opakowanie w komplecie z miarką 

2 l 120 

11 

Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych nie zawierający aldehydów, chloru i 

substancji nadtlenowych,  przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych. Stosowany w 

niskich stężeniach roboczych. Zakres działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Rota), Tbc (EN 14348) – 

0,5%, 15 min. Opakowanie w komplecie z miarką  

2 l 180 

12 

Preparat enzymatyczny do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi. Płynny, w koncentracie. Nie wymagający 

stosowania aktywatora. Nadający się także do myjek ultradźwiękowych. Na bazie chlorku 

didecylodimetyloamonowego, poliheksametyleno biguanidyny, 15-30% niejonowych surfaktantów, kompleks 

enzymatyczny, substancje zapachowe. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu. Spektrum 

działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut (przy stężeniu 1%).  Przebadany zgodnie z normami 

europejskimi (wymagana faza 2, etap 2). Wyrób medyczny kl. IIb. . Opakowanie w komplecie z miarką 

2 l 60 

13 

Gotowy do użycia preparat dezynfekujący specjalnie przeznaczony do szybkiej i bardzo skutecznej dezynfekcji 

wycisków silikonowych, alginatowych, polieterowych i polisiarczkowych. Użycie preparatu sprawia, że gips 

łatwiej zapływa podczas odlewania wycisków, a odtwarzane detale są bardziej precyzyjne. Ogranicza również 

ewentualne powstawanie pęcherzy, zgodny z gipsami.  Nie zmienia kształtów i wymiarów wycisków, o zapachu 

cytrynowym. Zgodny z normami europejskimi. Posiada  szerokie spektrum działania:  

- bakteriobójczy: EN 13727 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) 

- grzybobójczy: EN 13624 (C. albicans) 

- prątkobójczy: EN 14348, EN 14563 (M. Terre) 

- wirusobójczy, także HIV, HBV, HCV: EN 14476 (Poliovirus, Adenowirus, Parvovirus) 

- 100 g preparatu zawiera:# 83 g etanolu,#10 g 2-propanolu 

butelka o poj. 750 

ml z rozpylaczem 
420 

14 

Preparat  na bazie co najmniej dwóch alkoholi (2-propanol, 1-propanol) do szybkiej dezynfekcji małych 

powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Preparat  alkoholowy nie zawierający  pochodnych fenolowych, 

etanolu, QAV i aldehydów. Zakres działania: B (Tbc, MRSA), F, V ( HBV, HCV, HIV, HSV, Rota,Adeno, 

Papova ). Opakowanie w komplecie ze spryskiwaczem  

1000 ml ze 

spryskiwaczem 
960 

15 

Preparat na bazie substancji nielotnej glukoprotaminy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni 

nieodpornych na alkohole oraz miejsc trudno dostępnych. Dozowany w postaci sprayu i w pianie bez wymiany 

pompki.  Zakres działania: B (Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova ). Opakowanie w 

komplecie ze spryskiwaczem pianowym 

750 ml ze 

spryskiwaczem 

pianowym 

960 

16 

Preparat na bazie glukoprotaminy do mycia  i dezynfekcji przewodów ssaka, ślinociągu, spluwaczki. Nie 

zawierający fenolu. . Zakres działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno) - do 15 min. Opakowanie w 

komplecie z dozownikiem.  

1l z dozownikiem 120 

17 

Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-

myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym 

nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG). Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 

130x220 mm 

Czas i spektrum działania: 

B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min.,  

B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a.niger), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 15 min. 

B (włącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30 min. 

Wymagana deklaracja zgodności CE 

pojemnik 200 

chusteczek, 

wymiar chusteczki 

co najmniej 200 x 

220 mm 

420 

18 

Preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych, również mających kontakt z 

żywnością, oparty na działaniu kwasu nadoctowego; pH roztworu roboczego – neutralne. Czas i spektrum 

działania: do 15min: 

* warunki czyste i brudne: B (włącznie z Tbc - M.tuberculosis), F, V (Polio) 

* warunki czyste: B (łącznie z MRSA i Tbc - M.tuberculosis), F, V (Polio), S 

Wymagana deklaracja zgodności CE 

op.=160 g 288 
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19 

Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran, w granulacie, służący do zasypywania plam krwi, wydalin, 

wydzielin; działający na bakterie, wirusy, grzyby, Tbc w czasie do 2min.  Produkt biobójczy 

op.=  

500 g 
120 

20 

Preparat chlorowy w tabletkach do 3 g, do dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni, przedmiotów, 

zalewania plam krwi, wydzielin, wydalin, oparty o dichloroizocyjanuran sodu. Spektrum: B, F, V, Tbc (w stęż. 

aktywnego chloru do 2000 ppm.). Czas działania: B( w tym Clostridium Difficile) , F, V – do 15 min. 

Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej.  Produkt biobójczy 

op.= 

300 tab. 
24 

21 

Wanna do dezynfekcji narzędzi wykonana z polipropylenu. Zawierająca: 

* przezroczystą pokrywą wykonaną z makrolonu; 

* wkładkę-sito z PCV z profilowanym uchwytem i oznaczeniem poziomu napełnienia (w litrach). Wanna 

powinna posiadać gładkie powierzchnie; być łatwa w czyszczeniu, bez ryzyka skaleczenia.  

szt.,  

 poj. 2 l 
12 

22 

szt.,   

poj. 3 l 
12 

23 

szt.,  

 poj. 5 l 
12 

24 

szt.,   

poj. 8 l 

12 

25 

Miniaturowa wanienka wykonana ze specjalnego tworzywa przeznaczona do dezynfekcji wierteł  

i ściernic z użyciem preparatu dezynfekcyjnego. Jest wyposażona w sito odcedzające, pokrywa wanienki posiada 

otwór służący do łatwego umieszczania wierteł w pojemniku.  

Wymiary (wewn. w mm) Ø x H = 74 x 50 

szt. 150 

26 

Gotowy do użytku roztwór myjący z naturalnego olejku pomarańczowego, nie zawierający zasad ani mydła, 

natłuszczający. Stosowany do  gruntownego usuwania resztek alginianu i cementu oraz plam z cynku i eugenolu 

na różnych powierzchniach, meblach, narzędziach i skórze. Mający również zastosowanie przy usuwaniu   plam  

jodu i innych barwnych plam po zabiegach operacyjnych, Stosowany także do usuwania  resztek pasty cynkowej 

i gipsu z opatrunków. Bardzo wydajny w stosowaniu. 

op.= 500 ml 120 

 

2. Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące, odkażające i pielęgnujące do rąk w opakowaniach 

dostosowanych do posiadanego przez Zamawiającego systemu dozowania (Dermados). 

3. W celu potwierdzenia skuteczności działania zaoferowanych preparatów w ofercie, Zamawiający wymaga 

przedstawienia następujących dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia  do obrotu na terenie 

Polski: 
a. Wyroby medyczne: potwierdzenie dokonania powiadomienia lub potwierdzenie dokonania zgłoszenia 

lub potwierdzenie o przeniesieniu do bazy danych, 
b. Produkty Lecznicze: pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym – wydane przez 

Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym - wydane przez 
Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011 roku) ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

c. Produkty biobójcze: pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym – wydane przez 
Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez 
Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011 roku) ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

d. Kosmetyki: formularz przekazania danych do krajowego systemu informowania o kosmetykach 
wprowadzonych do obrotu (Prowadzony przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi). 

4. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj.: ustawą  

z dnia 20 maja 2010r.  o wyrobach medycznych  (Dz. U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE 

(deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 

5. Zamawiający wymaga dostarczenia w ofercie kart charakterystyki oferowanych produktów dla każdego 

produkt (jeżeli produkt wymaga)w języku polskim wydanych przez producenta oferowanego przedmiotu 

zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej działanie 

preparatu. 

7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie preparaty  posiadały  niezmienne spektrum działania przez cały okres 

ważności preparatu. 

8. Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy  

do Zamawiającego. 

9. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do 

wskazanego przez Zamawiającego  pomieszczenia mieszczącego się w Krakowie przy ul. Montelupich 4 w 

budynku Kliniki – lok.042 ( przyziemie ) 

 

§2 
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Upoważnionymi pracownikami Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej 

umowy są: 

a. ………………………………… tel. ……………………………………. 

 

b. ………………………………… tel. …………………………………….  

§3 

Upoważnionymi pracownikami Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej 

umowy są: 

a. Ewa Mroczek  tel. . (12) 424 54 86  

b. Dominik Gołdyn tel. (12) 424 55 55 w.442  

 

Prawa i obowiązki Stron umowy 

 

§4 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie 

odbioru przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone towary będą posiadały cechy określone w ofercie przetargowej, 

określone w obowiązujących przepisach prawa, prawidłowo opakowane  

i oznakowane. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, potencjał ekonomiczny oraz niezbędną 

wiedzę w zakresie realizacji prac objętych niniejszą umową.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, 

nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

 

Czas trwania umowy  
 

§ 5 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od stycznia 2015 do grudnia 2015r. jednak nie dłużej niż do 
wyczerpania sumarycznej wartości przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust. 1 

 

Wykonanie umowy 

 

§ 6 

1. Zamawiający informuje, że podane w § 1 ust. 1 ilości poszczególnych towarów będących przedmiotem 

niniejszej umowy są wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej 

umowy mogą ulec zmianie (zmniejszeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego 

wymagających może dojść do rezygnacji przez Zamawiającego z niektórych pozycji w całości. 

2. Strony zgodnie ustalają, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać  

sukcesywnie na podstawie częściowych zamówień, w których Zamawiający sprecyzuje, które  

z materiałów i w jakiej ilości należy dostarczyć w ramach danego etapu realizacji. 

3. Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 2 mogą być składane Wykonawcy pisemnie,  faksem lub 

drogą elektroniczną. 

4. Towar objęty zamówieniem częściowym, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie 

dostarczany w całości jedną dostawą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru objętego zamówieniem w ciągu 5 dni od otrzymania od 

Zamawiającego zamówienia częściowego, o którym mowa w ust. 2,  w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8ºº do 14ºº.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego, w szczególności  

w przypadku, gdy:  

1) - dostarczono towar złej jakości,   

2) - dostarczono towar niezgodny z zamówieniem,  

7. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający może 

wezwać Wykonawcę do dostarczenia towarów objętych danym zamówieniem częściowym, wyznaczając mu 

dodatkowy 2-dniowy termin do spełnienia świadczenia z zagrożeniem, że po jego upływie odstąpi od 

umowy w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem lub też w całym zakresie pozostałym do 

wykonania.  

8. W przypadku dostarczenia towarów złej jakości lub niezgodnych z zamówieniem Zamawiający może 

wezwać Wykonawcę do dostarczenia towarów dobrej jakości lub zgodnych z zamówieniem, wyznaczając 

mu dodatkowy 2-dniowy termin do spełnienia świadczenia z zagrożeniem, że po jego upływie odstąpi od 

umowy w zakresie objętym danym zamówieniem częściowym lub też  

w całym zakresie pozostałym do wykonania.  

9. W przypadku gdy ostatni dzień  terminów dostawy, o których mowa w ust. 5, 7 i 8 wypada w dniu wolnym 
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od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie  

w godzinach określonych w ust. 5. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy 

stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa.  

11. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem na własny koszt i ryzyko z rozładowaniem do magazynu 

Zamawiającego - ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków lok. 042 /przyziemie budynku /. 

 

 Wynagrodzenie  

 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy,  

(łączną cenę) na podstawie cen określonych w ofercie przetargowej z dnia ……………………..r. w 

wysokości: …………………………… brutto  

(słownie ………………………………………………………………. brutto), z uwzględnieniem zapisu ust. 

5 niniejszego paragrafu.  

2. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że ceny określone w złożonej przez niego ofercie przez cały czas 

trwania umowy pozostają stałe i nie podlegają negocjacjom.  

3. W oferowanej cenie zawarte są wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, transportu, opakowania, 

czynności związane z przygotowaniem dostawy, rozładowaniem na zasadach określonych w § 6 ust. 11, 

ubezpieczeniem, itp.) 

4. Warunek, o którym mowa w ust 2 nie dotyczy przypadku zmiany stawki podatku VAT towaru będącego 

przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

zmieniającego stawkę podatku VAT. 

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w § 6 ust.1 nie rodzi po stronie 

Wykonawcy żadnych roszczeń związanych z częścią przedmiotu umowy, z której zakupu Zamawiający 

zrezygnował, w szczególności nie daje Wykonawcy prawa do dochodzenia wynagrodzenia za tę część 

przedmiotu umowy.  

Warunki płatności  
 

§ 8 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT za każdorazową zrealizowaną dostawę,  w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury 

Zamawiającemu.  

2. Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy Nr rachunku: ............................................................................... .......  

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawcy od niezapłaconego w terminie wynagrodzenia przysługują odsetki ustawowe. 

Kary umowne 
 

§ 9 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

następujące kary umowne:  

1) za zwłokę w dostawie całości towaru objętego danym zamówieniem lub jego części w terminie 

określonym w § 6 ust. 5 w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każde rozpoczęte 24 

godziny licząc od dnia następnego po upływie terminu, 

2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 8 w wysokości 0,5 

% wartości danego zamówienia za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki licząc od dnia następnego po 

upływie wyznaczonego dodatkowo 2- dniowego terminu, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy 

w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy w związku z jej nienależytym wykonaniem zawinionym 

przez Zamawiającego.  

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącone na rzecz Zamawiającego  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie faktur.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na 

zasadach ogólnych.  

Postanowienia końcowe  
 

§ 10 

1. Zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 

postaci aneksów do umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  
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i ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.  

3. Spory mogące wyniknąć w związku z umową będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Zamawiającego.  

4. Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim. 

Jednocześnie Zamawiający ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.  

 

Zamawiający:              Wykonawca:      

 

…………………………      ………………………    

 

* Wykonawca wypełnia tylko poniższe oświadczenie. 

 

Oświadczam, że akceptuję warunki umowy bez zastrzeżeń. 

 

 

 

................................., dnia ......................                        .................................................. 

                                                          (podpis i pieczęć upoważnionego  

                                                                                             przedstawiciela Wykonawcy) 


