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Załącznik nr 4  

 

UMOWA NR …………………………… zawarta w Radomiu, dnia .................... 2022 r.  

pomiędzy 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: . ……………………………………………………………………..  

a 

....................................................................................................................................................... 

(firma / imię i nazwisko) 

....................................................................................................................................................... 

(adres) zarejestrowanym w ................................................................................................ pod 

numerem ........................................................., numer identyfikacji podatkowej NIP: 

....................................................., REGON: ...........................................zwanym dalej 

Wykonawcą, reprezentowanym przez:  ...............................................................................  

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego, 

prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUŚ – centrum usług środowiskowych na 

rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego współfinansowanego z Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

 1. Realizacja zadania polega na dostawie i realizacji Zamówienia na sprzęt i wyposażenie 

medyczne dla potrzeb realizacji projektu pn.: zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego, 

prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUŚ – centrum usług środowiskowych na 

rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego współfinansowanego z Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania 

ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa wyposażenia medycznego 

wyspecyfikowanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 3 do 

Zapytania oraz w „Opisie przedmiotu oferty” stanowiącego załącznik do Oferty złożonej w 

ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na warunkach 

określonych w treści Zapytania i Oferty  
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3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt i wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy 

spełnia parametry zgodne z zapisami Zapytania ofertowego w tym zał. Nr 2 do Zapytania – 

Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. Nr 1 do Zapytania – Formularz oferty oraz zał. nr 3 

Opis przedmiotu oferty, które są integralnymi częściami niniejszej umowy.  

4. Sprzęt i wyposażenie jest fabrycznie nowe tj. nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane, 

nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich i wyprodukowane nie wcześniej niż na 12 

miesięcy przed terminem składania ofert.  

§ 2 TERMIN 

Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na 14 dni od dnia 

podpisania umowy.  

§ 3 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, zgodnie ze 

złożoną ofertą Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o łącznej 

kwocie.……………………………… zł brutto 

(słownie:……………………………………………………………………………………

……………………………………………….), w tym podatek VAT ………………..zł, 

wartość netto: ………………………………. zł (słownie: 

………………………………………………………………..).  

2. Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT przedstawionej przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Wystawienie faktury VAT może nastąpić wyłącznie po 

zakończeniu w całości dostaw dla Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym 

Protokołem Odbioru bez uwag.  

3. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy potwierdzony będzie Protokołem 

Odbioru bez uwag, podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, po 

dokonaniu sprawdzenia jego kompletności i zgodności z poszczególnymi pozycjami 

asortymentowymi, wyszczególnionymi w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego. 

4.  Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, w tym także braki 

ilościowe, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, niezwłocznie powiadomi o tym 

Wykonawcę i wyznaczy termin ponownego odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie do 

usunięcia stwierdzonych wad w terminie 5 dni roboczych licząc od daty powiadomienia. 

5.  Wynagrodzenie łączne ustalone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 

wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy i Wykonawcy nie przysługuje od 

Zamawiającego zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z 

realizacją Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega, że opis faktury VAT w części dotyczącej nazwy towaru lub usługi 

będzie zgodny z przedmiotem zamówienia wyszczególnionym w formularzu oferty 

stanowiącym integralną część niniejszej umowy, na fakturze ma znajdować się nr umowy 

na podstawie której następuje zapłata wynagrodzenia a faktura będzie wystawiona na: 

Nabywcę: Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5, 26-604 Radom, NIP: 948-20-37-

324.  
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7.   Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze w 

ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za 

dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy 

z tytułu wystawionych wszelkich faktur VAT w przypadku, gdy na skutek działań, bądź 

zaniechań Wykonawcy zostały wstrzymane środki na dofinansowanie projektu bądź na tle 

tych działań, bądź zaniechań doszło do sporów pomiędzy stronami Umowy, skutkującymi 

koniecznością rozstrzygnięcia przez sąd.  

9. Rozliczenie zamówienia zostanie przeprowadzone w złotych polskich.  

§ 4 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z dołożeniem należytej 

staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz zasadami 

dostępnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z ofertą, Zapytaniem ofertowym oraz warunkami 

zawartymi w niniejszej umowie i Załącznikach do zapytania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności potrzebnych do realizacji 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. 

 3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmioty zamówienia na własny koszt.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a. terminowej i prawidłowej realizacji postanowień umowy oraz postanowień zewnętrznych 

aktów normatywnych i wewnętrznych aktów normatywnych Zamawiającego dotyczących 

specyfiki przedmiotowego projektu,  

b. dostarczenia sprzętu oraz udzielenia lub dostarczenia stosownych licencji zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w Załącznikach do Zapytania,  

c. świadczenia usług w ramach gwarancji oraz usług serwisowych w okresie trwania gwarancji 

za pomocą profesjonalnych narzędzi oraz zasobów ludzkich,  

d. podpisywania wszelkich protokołów odbioru wykonanych dostaw, które stanowią podstawę 

do wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę,  

e. dbałości o właściwe i racjonalne koszty i wydatki ponoszone w trakcie trwania umowy.  

5. Wykonawca wyznacza następujące osoby do kontaktów z Zamawiającym:  

1) ………………………………………..  

2) …………………………………………  

§ 5 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do: 
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 a. współdziałania z Wykonawcą, w szczególności Zamawiający obowiązany jest zapewnić 

współpracę w zakresie, jaki jest niezbędny dla prawidłowej realizacji zobowiązań 

Wykonawcy, b. dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów, c. wskazania kierownika 

projektu ze strony Zamawiającego, d. udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, 

materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do 

prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Zamówienia,  

2. 2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktów z Wykonawcą: 

3.  

a) ……………………………………….. b) ………………………………………...  

 

§ 6 RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Gwarancji Jakości na dostarczony i odebrany Przedmiot Umowy.  

2. Gwarancja Jakości Przedmiotu Umowy obejmuje okres od dnia podpisania przez Strony 

Protokołu Odbioru Końcowego bez Usterek i/lub Wad, okres gwarancji wynosi ……… 

miesięcy.  

3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od następnego dnia po dokonaniu odbioru końcowego 

bez uwag.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie jej 

obowiązywania, jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło przed upływem tego okresu.  

5. Gwarancją objęte są wszystkie wady wyłączające lub ograniczające możliwość 

korzystania z przedmiotu umowy, dostarczonego przez Wykonawcę, zgodnie z ich 

przeznaczeniem i w sposób zgodny z dostarczoną dokumentacją.  

6. W okresie trwania Gwarancji Jakości Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania 

świadczeń gwarancyjnych na zasadach określonych poniżej:  

a. przekazanie sprzętu lub wyposażenia Wykonawcy do naprawy i odbiór przez 

Zamawiającego po naprawie, odbywać się będzie w miejscu dostawy lub innym miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego oraz na koszt Wykonawcy.  

b. Wykonawca w ramach świadczeń Gwarancji Jakości, o których mowa w Umowie, jest 

zobowiązany do Czasu Reakcji na Zgłoszenie w terminie 24 godzin od zgłoszenia awarii.  

c. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii będzie się odbywać w godzinach od ……. do 

………, przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni 

ustawowo wolnych od pracy), awarie będą zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email: 

…………………………………  

d. Wykonawca w ramach świadczeń Gwarancji Jakości, zobowiązany jest do skutecznego 

Rozwiązania Zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych liczony od momentu poinformowania 

Wykonawcy o Zgłoszeniu. Termin może być wydłużony do 20 dni roboczych w sytuacji 

sprowadzenia niezbędnych części z poza granic Polski.  

7. Wykonawca udziela rękojmi na wykonany i odebrany przedmiot Umowy na 

okres……………….. 

 

§ 7  NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY, 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Jeśli w toku wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie 

okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie 
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wykonane w terminie niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o 

niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas 

opóźnienia i jego przyczynę.  

2. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania lub 

opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z zadań Umowy przez Wykonawcę, w zakresie 

prac opisanych w Załącznikach do Zapytania, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  

a. 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy,  

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i 

rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 3 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia,  

c. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn całkowicie lub częściowo zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.  

3. Zamawiający w formie pisemnej poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni od 

wystąpienia zdarzenia o przyczynach uprawniających do naliczenia kar umownych.  

4. Naliczane przez Zamawiającego kary umowne podlegają kumulacji.  

5. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 2 nie pokrywają poniesionej szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.  

6. 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 tych 

okolicznościach.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych poprzez pomniejszenie 

wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.  

9. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

10. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że przedmiot 

Umowy dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę narusza prawa osób trzecich w tym 

prawa do patentów lub prawa autorskie tych osób Wykonawca podejmie wszelkie kroki, aby 

zagwarantować niezakłóconą możliwość korzystania z Systemów przez Zamawiającego, a 

w przypadku roszczeń skierowanych przeciwko Zamawiającemu zapłaci wszystkie koszty, 

odszkodowania i koszty obsługi prawnej związane z ochroną lub koszty zawarcia ugody 

oraz koszty obsługi prawnej zasądzonej ostatecznie przez sąd.  

 

§ 8 ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy:  

a. w zakresie terminów wskazanych w umowie – w przypadku, gdy dochowanie pierwotnie 

wskazanych terminów jest z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe lub wiązać 

się może z poważną szkodą po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy. Dotyczy to w 
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szczególności zaistnienia zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania 

umowy, wystąpienia siły wyższej, działania osób trzecich niezależnych od stron umowy;  

b. w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany przepisów obowiązujących 

dot. podatku VAT o różnicę pomiędzy stawką obowiązującą w chwili podpisania umowy, a 

stawką po zmianie;  

 c. w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, o ile są one 

personalnie w umowie wskazane.  

2. Zmiana podmiotowa umowy dopuszczalna będzie także wówczas, gdy:  

a. dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, 

 b. dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku przejęcia przez 

zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;  

3.  Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

4. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o których mowa powyżej wymaga uprzedniego 

złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i 

zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez 

Zamawiającego. 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Strony oświadczają zgodnie, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy albo 

powstające w związku z nią rozstrzygane będą w drodze polubownej a w przypadku braku 

porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania  

 

 

 

…………………………     ………………………………. 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

 

 


