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Załącznik nr 6 do SIWZ nr DZP- 271-129/15 
 

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. Marka Szwarczyńskiego –  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-271-129/15 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 907  z późn. zm.).  

 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Dostawa materiałów do sterylizacji dla SP ZOZ Uniwersyteckiej 

Kliniki Stomatologicznej w Krakowie”  zgodnie ze szczegółowym wykazem przedstawionym  

w tabeli: 

l.p. NAZWA JM 

Przewidywane  

szacunkowe 

zużycie na rok 

2015/2016 

1 Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem do 

sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i 

formaldehydem zgodne z normą PN-EN 868-5 / EN 

868-5, PN-EN ISO 11607-1 / ISO 11607-1  

(załączyć stosowne dokumenty wydane przez 

niezależną jednostkę notyfikowaną oraz producenta 

rękawów potwierdzające zgodność z ww. normami)  

oraz posiadające następujące właściwości: papier o 

gramaturze nominalnej 70 g/m2 (tolerancja wg PN-

EN 868-3 / EN 868-3), wymagana charakterystyka 

wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie 

dystrybutora), folia co najmniej sześciowarstwowa, 

wymagana charakterystyka wytrzymałościowa 

wydana przez producenta folii (a nie dystrybutora) 

50 mm x 200 m rol. 180 

2 75 mm x 200 m rol. 48 

3 100 mm x 200 m rol. 96 

4 150 mm x 200 m rol. 60 

5 200 mm x 200 m rol. 24 

6 300 mm x 200 m rol. 72 
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7 Rękaw foliowy do sterylizacji 100 mm x 200 m rol. 24 

8 

Torebki papierowo-foliowe płaskie. Wskaźnik 

sterylizacji parą wodną i EO, gramatura papieru 70 

g/m² folia min. 6 warstwowa zgodnie z normami EN 

868-3 i ISO 11607-1.  

55 mm x 200 mm op. =  2000 szt. 24 

9 100 mm x 300 mm op. = 2000 szt. 36 

10 100 mm x 250 mm op. =  2000 szt. 36 

11 55 mm x 250 mm op. = 2000 szt. 24 

12 75 mm x 250 mm op. =  2000 szt. 24 

13 75 mm x 300 mm op. =  2000 szt. 36 

14 150 mm x 200 mm op. =  1000 szt. 28 

15 150 x 300 mm op. = 1000 szt. 72 

16 Mini torebki papierowo-foliowe do pakowania wierteł rozmiar 58 x 70 mm.  op. = 200 szt. 180 

17 

Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci 

samoprzylepnych pokrytych polimerem testów paskowych  z symetrycznie 

rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z 

typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej 

w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodne z normą EN 867-4 i EN ISO 

11140-4. Opakowanie zawiera 500 szt. testów. 

op= 500 szt. 2 

18 

Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą 

wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów pakowych  

z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, 

walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali 

kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 

867-5 i EN ISO 11140-1. Opakowanie zawiera 500 szt. testów. Wraz z 

pierwszą dostawą należy dostarczyć 2 szt. przyrządów testowych procesów. 

op= 500 szt. 24 

19 
Testy emulacyjne klasy VI. Parametry: 3,5 min. - 134 °C. Opakowanie 

zawiera 100 szt. testów. 
op= 100 szt. 24 

20 

Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z 

miejscami informacyjnymi:  

- w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub 

litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry 

i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki 

interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki 

interpunkcyjne),  

- w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki 

interpunkcyjne) 

- w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki 

interpunkcyjne).  

Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową 

alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie 

zawiera 12 rolek plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet. Wymagane 

oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z 

szt.=1 rolka, 

przy czym 1 

rolka=750 

etykiet 

1 500 
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etykietami. 

21 

Test do kontroli skuteczności mycia w postaci samoprzylepnych testów. 

Substancja testowa zgodna z normą EN ISO 15883-5 załącznik Q 

(odpowiednik krwi owczej z jajkiem, klejem do tapet i atramentem). Testy 

kompatybilne z przyrządem testowym procesu wykonanym w całości ze 

stali kwasoodpornej, umożliwiający umieszczenie dwóch testów 

jednocześnie. Op. 320 szt. 

op. =  320 szt. 18 

22 

Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji parą 

wodną, czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55-60ºC, walidowany z 

typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej 

w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie zawiera 100 szt. testów. 

op. = 100 szt. 6 

23 Tacki papierowe 18 cm x 28 cm szt. 90 000 

24 
Testy emulacyjne klasy VI. Parametry: 7 min. - 1340C, 20 min. - 1210C. 

Opakowanie zawiera 200 szt. testów. 
op. = 200 szt. 36 

25 Marker do sterylizacji / pisak do opisywania pakietów szt. 24 

26 
Etykiety do oznaczania tac sterylizacyjnych. Kolor biały. Rozmiar 160 x 35 

mm. Opakowanie 250 sztuk. 
op. =  250 szt. 24 

27 
Sprawdzian zgrzewania do zgrzewarek rolkowych. Opakowanie zawiera 

250 sztuk testów. 
op. =  250 szt. 1 

28 

Ochraniacze do narzędzi wykonane z papieru odpornego na warunki 

sterylizacji, do narzędzi o max szer. do 10 mm, wyposażone w fałdy 

uniemożliwiające wysunięcie się narzędzi bokiem z osłonki.  

Opakowanie zawiera 1000 szt.  

op. =  1000 szt. 24 

29 Smar do uszczelek w sterylizatorze. szt. 12 

30 
Papier termoczuły szer. 57 mm, dł. 7 m do drukarki sterylizatora (S) BMT 

Sterivap 
rol. 360 

31 Taśma drukująca do myjni Miele. szt. 12 

32 Papier do drukarki w myjni Miele. rol. 12 

33 
Sól pastylkowa do stacji uzdatniania wody. Pakowana w opakowanie po 25 

kg. 
kg 3 000 

34 

Rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji 

narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie 

wpływający na proces sterylizacji parowej, bezpieczny toksykologicznie. 

Opakowanie 400 ml. 

szt. 24 
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35 

Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki 

konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego 

bezzaciekowego płukania znacznie przyśpieszający suszenie po 

maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0 ml / l.  

Opakowanie 5 l. 

szt. 12 

36 Kwaśny środek neutralizujący po myciu alkaicznym. Opakowanie 5l szt. 12 

37 

Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach 

dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu 

zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się 

pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe 

kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu 

stomatologicznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. 

Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach 

ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie : kwasy 

organiczne, alkalia (wodorotlenek potasu, enzymy, tenzydy, środki 

konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawiera chloru. Opakowanie 5 l. 

szt. 80 

38 

Papier krepowany do sterylizacji, włókno celulozowe o gramaturze 60g/m² 

według normy PN EN 868 – 2, zawartość chlorków i siarczanów nie więcej 

niż 0,02%. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez 

producenta, a nie dystrybutora, w celu potwierdzenia parametrów 

wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868 – 2. Kolor: biały, 

zielony lub niebieski. Rozmiar: 400 mm x 400 mm. Opakowanie zawiera 

500 arkuszy. 

op. =  500 

arkuszy 
90 

 

2. Przedmiot zamówienia musi być: 

  nowy, pochodzić  minimum z 2014 roku, 

  pakowany i dostarczany w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi m.in. 

ustawy o wyrobach medycznych. 
3. Przedmiot zamówienia posiada dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami m.in.: ustawą z dnia 

20 maja 2010 r.  o wyrobach medycznych  (Dz. U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE 
(deklaracja zgodności lub certyfikat CE) oraz potwierdzające spełnienie ewentualnie innych wymogów 
określonych przepisami odrębnymi - odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia w przypadku 
materiałów, dla których dokumenty takie są wymagane, 

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

5. 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  
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Prawa i obowiązki Stron umowy 

 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej zapisami, zapisami SIWZ oraz złożonej 

przez siebie oferty. 

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. 

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

dokonanie odbioru przedmiotu umowy. 

 

 

Czas trwania umowy  
 

§ 5 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy: od maja 2015 do  maja 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:  

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. 
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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.  
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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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 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) 




