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Załącznik nr 6 do SIWZ nr DZP- 271-460/14 
 

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-271-460/14 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 

Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych dla SP ZOZ 

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie” Znak: DZP-271-460/14 zgodnie z szczegółowym 

wykazem przedstawionym w tabeli: 

l.p. NAZWA JM 

Przewidywane  

szacunkowe 

zużycie na rok 

2015/2016 

1 

Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne z 

wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem, teksturowane jednorodnie na całej 

powierzchni dłoni i palców. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz 

substancji chemicznych zgodnie z EN 374, EN 455:1-4. AQL =<1,5. Kształt rękawicy uniwersalny  

- pasuje na prawą i lewą dłoń. Kolor naturalnego lateksu. Rozmiar XS, S, M, L, XL 

op.=100  szt. 
2520 

2 

Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, winylowe, bezpudrowe, bez zawartości 

szkodliwych ftalanów (DEHP), dopuszczone jako wyrób medyczny  zgodnie z normą EN 455: 1-4, 

posiadające dopuszczenie jako środek ochrony indywidualnej - spełniają normy EN 374, AQL 

=<1,5, kolor biały półprzezroczysty, kształt rękawicy uniwersalny – pasujący na prawą i lewą dłoń. 

Rozmiary XS, S, M, L 

op.=100  szt. 
1200 

3 

Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o 

uniwersalnym kształcie w kolorze niebieskim. Długość min. 240mm, AQL < 1,5. Grubość 

pojedynczej ścianki: mankiet rolowany min. 0,05 mm, dłoń min. 0,07 mmi palec min. 0,09 mm. 

Zgodność z normą EN 455 - część 1, 2, 3, 4. Zgodność z normą EN 374 - część 1,2 oraz przebadane 

na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 -3 dla używanych w szpitalu 

podstawowych substancji chemicznych (aldehyd glutarowy 4%, chlorheksydyna 4%, zasada sodowa 

40%, alkohol etylowy 35%, woda utleniona 3%, kwas nadoctowy 0,4%, chlorek benzalkoniowy 

10% - czas przenikania minimum 10 minut) potwierdzone na opakowaniu 

jednostkowym. Odporność na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, odporność na 

przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D-6978, Rękawice oznakowane jako wyrób 

medyczny i środek ochrony indywidualnej (Medical 93/42/EEC i PPE 89/686 cat III Rękawice 

produkowane bez użycia ZMBT - oświadczenie producenta o niewykorzystywaniu ZMBT 

(merkaptobenzotiazoli cynku) przy produkcji rękawic). Rozmiary XS, S, M, L, XL  

op.=200  szt. 
3600 

4 

Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, nitrylowo-lateksowe, trójwarstwowe sterylne, 

bezpudrowe. Wewnętrzna warstwa 100% nitryl. Rękawice powinny posiadać  poprzeczne i 

podłużne wzmocnienia mankietu zapobiegające zsuwaniu się rękawicy, AQL max 1,0, spełniające 

normy EN 455-2, ASTM D3577 i ASTM F1671. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i 

prawą dłoń, Opakowanie foliowo-foliowe, próżniowe. Rozmiar od 5,5 – 9     

op.= 1 para 
 

14400 
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1. Przedmiot zamówienia musi być: 

  nowy, pochodzić  minimum z 2014 roku, 

  pakowany i dostarczany w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o 

wyrobach medycznych. 
2. Przedmiot zamówienia posiada 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).  

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

4. 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 

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 lutego 2015 do stycznia 2016r. 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:  
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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 

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. 
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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  

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) 


