
 UMOWA - WZÓR 

 
 

zawarta w Krakowie dnia ..................................... r. pomiędzy: 

 

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Prąd-

nickiej 80, 30-202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, 

reprezentowanym przez: 

mgr. inż. Adriana Żaka – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a .................................................................. 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Umowa została zawarta na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana 

Pawła II nr 60 z dnia 21 lipca 2021r. w przedmiocie dokonywania wydatków ze środków 

publicznych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00  złotych netto. 

 

§1 

Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa w zależności od potrzeb Zamawiającego materia-

łów malarsko-murarskich, zwanych dalej towarem, wymienionych w załączniku nr 

1 do umowy, który zawiera specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenową. 

2. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla 

Wykonawcy do dostawy towaru na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej 

umowie. 

3. Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy. 

4. Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera innego terminu, maksymalny 

termin realizacji zamówienia określa się na 2 dni, licząc od daty wpłynięcia zamó-

wienia do siedziby Wykonawcy. Zamawiający, zastrzega iż w nagłych wypadkach 

może skrócić termin realizacji dostawy do 1 dnia. 

5. Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 
§2 

Cena i warunki 
dostawy. 

 

1. Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi ..….……..zł brutto 

(słownie ........................................................................ ……złotych brutto) i nie sta-

nowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani pod-

stawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku 

faktycznego zmniejszenia zamówienia. 

2. Dostawa i rozładunek odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na koszt i ry-

zyko Wykonawcy. 



3. Podane w załączniku nr 1 ceny zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubez-

pieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę 

ilości poszczególnych towarów w zależności od potrzeb Zamawiającego przy za-

chowaniu ceny jednostkowej i ceny maksymalnej, o której mowa w ust.1. Zmiana 

w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do wpisania numeru zamówienia Zama-

wiającego na fakturze. 

 
§3 

Odbiór i warunki 
płatności. 

1. Odbiór towaru będzie się odbywał w siedzibie Zamawiającego. 

2. W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na 

wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni roboczych, licząc od 

daty złożenia reklamacji. 

3. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty 

otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i meryto-

rycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku 

nr 1. 

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

5. Osoby upoważnione do kontaktów: 

 Ze strony Zamawiającego:  

 Ze strony Wykonawcy:  
                           

 
§4 

Odpowiedzialność. 

1. W razie nieterminowej realizacji umowy lub jej części Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 1% ceny dostawy, której zwłoka dotyczy, za każdy dzień 

zwłoki, licząc od następnego dnia daty umownego terminu realizacji dostawy, okre-

ślonego w § 1 ust.3 i 4. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skut-

kiem natychmiastowym w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, 

dostarczenia towaru po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się rekla-

macji ilościowo-jakościowych i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 

10% ceny określonej w § 2 ust. 1. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego powyżej zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 
 

§5 

Czas trwania umowy. 

Umowa została zawarta na okres 1 roku od daty podpisania umowy chyba, że wcześniej cena 

złożonych zamówień i dostarczonego towaru przekroczy maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 1, 

w którym to przypadku umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. 



                    §6 

Postanowienia 

dodatkowe. 

1. Wykonawca oświadcza, że towar o którym mowa w § 1 posiada świadectwo dopusz-

czenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowa-

nia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez 

zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i poniesienia kosztów gospoda-

rowania odpadami powstałymi w wyniku świadczenia usługi wymienionej w § 1 ust. 

1 zgodnie z postanowieniami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 

z późn. zmianami). Wykonawca przed odbiorem dostarczy Zamawiającemu kopie 

kart przekazania odpadów wytworzonych w wyniku świadczonej usługi. 

4. Na całym terenie Zamawiającego (także w budynkach, w tym również w piwnicach  

budynków i na zewnątrz budynków) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyro-

bów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia pa-

pierosów elektronicznych). Naruszenie powyższego zakazu przez osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Szpital bę-

dzie podstawą do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 50,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, z prawem Zamawiającego do dochodzenia odszkodo-

wania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§7 

Postanowienia 

końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywil-

nego. 

2. Załącznik stanowi integralną część umowy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na sie-

dzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każ-

dej ze stron. 

 

 

 

 

 
..………………………… …………………………… 

Wykonawca Zamawiający 

 
 

 


