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PROJEKT 

UMOWA NR …….-ZZ-ZP-2376—59/20 

zawarta w dniu ……………………… roku we Wrocławiu pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji we Wrocławiu, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000104928, adres ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, NIP 8981803575; zwanym dalej 

"Zamawiającym" reprezentowanym przez: 

………………………………… – uprawnionego na podstawie pełnomocnictwa do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z 
informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS 0000104928 z 2020 r. 

oraz: …………………………………………………………………  zwanym dalej "Wykonawcą"  
reprezentowanym przez: 

…………………………………… 

 
§ 1 Podstawa prawna 

W wyniku przeprowadzonego postępowania znak: ZZ-ZP-2375-BU-59/20 o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie zapytania ofertowego na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zostaje zawarta umowa następującej treści: 

§ 2 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji we Wrocławiu z podziałem na zadania . Zadanie nr ……. 

2. Szczegółowe zestawienie cenowo- asortymentowo- ilościowe poszczególnych pozycji oraz opis przedmiotu umowy zawiera 

Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część umowy. 

§ 3  Oświadczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnej realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej umowy towar będzie nowy, wolny od wad, spełniający wymagania 

określone przez Zamawiającego w Zapytaniu, najwyższej jakości oraz w stanie nadającym się do bezpiecznego używania. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będący wyrobem medycznym, opisany w § 2 jest dopuszczony do obrotu i 

używania na terenie Polski oraz spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 186 ze zm.) przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych, obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. 

4. Wykonawca powierzy do wykonania część przedmiotu umowy podwykonawcom: ………………………. 

§ 4 Klauzule w zakresie ochrony danych osobowych 
1. W związku z faktem, iż Wykonawca będzie dysponował danymi osobowymi, o których mowa w ustawie z dnia 24 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania 

ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Dla celów realizacji niniejszej umowy, Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe dotyczące Wykonawcy. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy.   

§ 5 Wynagrodzenie, warunki płatności 

1. Wartość umowy ogółem netto stanowi kwota ……………………….. złotych, 

(słownie: …………………………………………………..………………… złotych) 

Wartość umowy ogółem brutto stanowi kwota ……………………………… złotych, 

(słownie: ……………………………………………………………………… złotych) 

Ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu umowy znajdują się w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy. 
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2. Oferowana cena brutto obejmuje: cenę netto przedmiotu zamówienia, koszty transportu i ubezpieczenia, cło i opłaty 

graniczne, podatek VAT, koszty dostawy (loco SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, apteka) oraz wszelkie inne koszty niewymienione 

a ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 

4. Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu oraz wartość umowy ogółem brutto podlega automatycznej waloryzacji, 

uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia 

wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania formy aneksu.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 

6. Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

7. Zapłata nastąpi w terminie do 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę przelewem na jego 

konto. 

8. Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim; zaleca się, aby była sygnowana nr 

zamówienia i umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego wyrobu (producent i nr katalogowy) z powołaniem się na 

odpowiednią poz. z załącznika do niniejszej umowy, nr seryjnym wyrobu oraz datą ważności dostarczonego wyrobu. 

9. Faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT z nazewnictwem towaru/usługi tożsamym z nazewnictwem 

użytym/wpisanym w arkusz asortymentowo cenowy/formularz oferty, będący załącznikiem do oferty/umowy. 

11. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe poza 

bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

12. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył SPZOZ MSWiA  we Wrocławiu dokonać jakiejkolwiek czynności 

prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela SPZOZ MSWiA we Wrocławiu – art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o 

działalności leczniczej – Dz. U. 2020 r. poz. 295 z późn. zm).  

§ 6 Termin dostawy i warunki realizacji 
1. Dostawa przedmiotu umowy będzie następowała w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego e-mailem/faksem, w dni robocze, w godzinach od 07:30 do 14:00. O ile zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca 

będzie realizował „dostawy interwencyjne” w ciągu 24 godzin przypadających w dni robocze od zgłoszenia takiego 

zapotrzebowania przez Zamawiającego. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosić z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu 

odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i właściwe opakowanie 

towaru dające zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami itp. 

3. Dostarczony asortyment będzie zapakowany w sposób niebudzący wątpliwości, co do zachowania jałowości (sterylności) 

produktu i umożliwiający jego użycie z zachowaniem zasad aseptyki.  

4. Przedmiot umowy musi być dostarczany w pełni zabezpieczony przed uszkodzeniami i zapewniający jego identyfikację - 

czytelnie oznakowany w języku polskim. Na opakowaniu zawarte zostaną w szczególności informacje: nazwa produktu, nazwa 

producenta, data sterylizacji, termin ważności. 

5. Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 2 następować będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy, tj. do 3 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy – od dnia …………………..r. do dnia …………………………r. 

6. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest: Apteka Zamawiającego. 

7. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia przez pracownika 

Apteki Zamawiającego ilości zamówionego towaru. 

8. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcą jest: ……………………….. tel. …………………….., 

………………..@................................. - realizator umowy. 

9. Wykonawca wyznacza …………………., tel. …………………….., e-mail .........................................do koordynowania prac 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  
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10. W przypadku niemożności wykonania dostawy przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania (mailem) o tym Zamawiającego.  

11. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw. 

12. Dostawa przedmiotu umowy bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie 

wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia go i zapłaty za niego. 

13. Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru, jeśli jest niezgodny z zamówieniem zarówno w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia, jak i zwiększonej względem zamówienia ilości towaru, zachowując prawo do kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 lit. 

a. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego. 

15. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu 

umowy, przy czym Zamawiający zobowiązujący się do zrealizowania przedmiotu umowy w co najmniej 70 %. 

16. Niezależnie od obowiązku wynikającego z ust. 10 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do informowania 

Zamawiającego w formie pisemnej za pośrednictwem e-mailem/faksem (nr/fax. ……………………….) z 14-dniowym 

wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów 

dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej 

umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy, zachowując prawo do kary umownej zgodnie z § 8 

ust. 1 lit. a. 

18. W przypadku, gdy cena zakupionego towaru u innego dostawcy będzie wyższa niż wynikająca z cen podanych w załączniku nr 1 

do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty 

wezwania.  

19. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie 

określonym w ust. 17 niniejszego paragrafu.  

20. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca ww. 

dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających 

do obrotu złożonych w ofercie. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych, w czasie „W” (wojny). 

§ 7 Termin ważności 

1. Przedmiot zamówienia posiada ……………………..(min. 12 miesięczny) termin ważności od momentu dostawy przedmiotu 

umowy do siedziby Zamawiającego. 

2. Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego, zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych od ich 

zgłoszenia emailem/faksem na nr …………………………... Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru (braki ilościowe, towar niekompletny, 

uszkodzony, niezgodny z zamówieniem w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, lub z terminem ważności niezgodnym z 

zapisem ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych oraz do jego bezpłatnej wymiany w ilościach 

zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach na nr e-

mailem/faksem ……………………………………………. 

4. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków ilościowych lub nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w § 7 ust. 

3, to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni roboczych od upływu wskazanego wyżej terminu fakturę korygującą. 

5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych poniesie Wykonawca. 

§ 8 Kary umowne i odsetki za  opóźnienie w zapłacie   
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

a. opóźnienie w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru 
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za każdy następny dzień opóźnienia, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara 

będzie wynosić 10 zł. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w 

trybie natychmiastowym bez dodatkowego wezwania wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy i zastosowania kary 

wynikającej z zapisu lit. d niniejszego paragrafu, 

b. za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji lub opóźnienie w wymianie uszkodzonego lub niekompletnego towaru w wysokości 

0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 

7 dni i 1 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia, przy czym w przypadku, gdyby 

wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł, 

c. za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu, o którym mowa § 6 ust. 20 - 30 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli 

opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 50 zł za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwała dłużej niż 

30 dni, to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy i zastosowania kary 

wynikającej z zapisu ust. d niniejszego paragrafu, 

d. odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie (wypowiedzenie) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w 

wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.  

UWAGA: W przypadku zawarcia umowy obejmującej więcej niż jedno zadanie , kary umowne będą naliczane od 

wartości danego zadania, a nie całej umowy.  

2. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

3. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty 

odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych określonych w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.). 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ewentualnych kar 

umownych.  

6. Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z niżej 

wymienionych okoliczności: 

a. dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę od ustalonego w § 6 ust. 1 terminu dostawy, 

b. dwukrotnego dostarczenia przedmiotu umowy z wadami, 

c. stwierdzenia przypadku dostarczenie przedmiotu umowy nieodpowiadającego wymogom określonym w Zapytaniu lub 

wystąpienia incydentu medycznego.  

§ 9 Zmiany  treści umowy 
1. W przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego innym produktem o innej nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, 

że musi on spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w Zapytaniu i z zachowaniem ceny zawartej 

w ofercie Wykonawcy. 

2. W przypadku zaprzestania produkcji wyrobu medycznego, Wykonawca za zgodą Zamawiającego dostarczy równoważny wyrób 

medyczny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Pospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych i użytkowych i w takiej samej cenie jednostkowej. 

3. Zmiana opisana w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej 

informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po 

dostarczeniu wszelkich dokumentów wymaganych w Zapytaniu oraz próbki (o ile było wymagane w Zapytaniu). 
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4. Za obopólną zgodą stron, w przypadku nie wyczerpania wartości i asortymentu umowy przed jej wygaśnięciem może być ona 

przedłużona do momentu wykorzystania całej wartości i asortymentu poprzez wprowadzeniu aneksu do umowy. 

5. Cena jednostkowa netto asortymentu objętego niniejszą umową może ulec zmianie w następujących przypadkach i na 

następujących zasadach: 

5.1. w przypadku obniżenia maksymalnej ceny zakupu wyrobów medycznych dla Świadczeniodawcy w rozumieniu art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 357 ze zm.) - zwanej dalej ustawą refundacyjną - poniżej ceny zawartej w 

umowie (zwanej dalej ceną umowną), cena umowna ulega obniżeniu do wysokości wynikającej z wprowadzonej urzędowo 

zmiany – powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu, 

5.2. w przypadku umieszczenia wyrobu medycznego objętego niniejszą umową na liście wyrobów refundowanych dotychczas nią nie 

objętego, jego cena umowna może ulec zmianie na cenę nie wyższą niż wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej – 

zmiana taka może się odbyć tylko po odpowiednim udokumentowaniu konieczności dokonania zmiany ceny oraz za zgodą 

Zamawiającego,  

5.3. W przypadku wzrostu ceny urzędowej wyrobów medycznych (art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej) cena umowna może ulec 

zmianie o wskaźnik wzrostu, jednakże do wysokości nie wyższej niż wynikająca z zastosowania art. 9 ust. 1 ustawy 

refundacyjnej. 

5.4. Zmiana ceny wyrobu medycznego, o którym mowa w ust. 5.2. do 5.3. niniejszego paragrafu nastąpić może na pisemny 

wniosek. Wniosek musi być uzasadniony i złożony, na co najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w formie 

aneksu, którego projekt przygotowuje strona występująca o zmianę. 

§ 10 Siła wyższa 

1. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 

umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia niezależne od 

obu stron i powstałe z przyczyn o obiektywnym charakterze, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy, w tym m. 

in. epidemię SARS-CoV-2 lub inną epidemię o zasięgu co najmniej krajowym. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, strona której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej 

zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 2 dni roboczych, za pośrednictwem faksu lub e-mailem powiadomi 

drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia Siły 

Wyższej. 

3. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwi dokończenie realizacji umowy  lub też stan Siły Wyższej będzie trwał nieprzerwanie przez okres 

co najmniej 90 dni, strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze stron 

dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanej do tej chwili dostawy. 

4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu, jak i o ustaniu okoliczności Siły Wyższej, jak również nie 

przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3, ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania.  

§ 11 Inne postanowienia 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy pod rygorem 

nieważności. Aneks nie jest wymagany w sytuacjach, gdy umowa tak stanowi.  

2. Jeżeli niniejsza umowa będzie obejmowała dwa lub więcej zadania, to wszystkie zapisy umowy będą się odnosiły oddzielnie do 

danego zadania (w tym, w zakresie kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla danego zadania, w zakresie zmiany 

umowy, w zakresie rozwiązania (wypowiedzenia) umowy, odstąpienia od umowy). 

3. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy 

Zamawiającemu Sąd we Wrocławiu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego. 
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5. Integralną częścią umowy jest Zapytanie oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że 

pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i Zapytanie, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, 

nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest 

niniejsza umowa. 

6. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-ilościowo—cenowy; 


