
 
 
 
 
 
 

UMOWA nr 1/10/2020 

zawarta w dniu ……………………………. r. w Opolu pomiędzy: 

1. Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 5A,  numer NIP 7541392245 zwaną dalej 

Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

Ks. Arnolda Drechslera, 

oraz 

2. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… reprezentowanym/ą przez: 

………………………………………………….. 

 

Zawarcie niniejszej umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Dostawcy, dokonanym na 

podstawie ogłoszonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego nr 1/10/2020 z dnia 14.10.2020 

na dostawę szyn CPM do terapii stawu biodrowego, kolanowego i skokowego (w łącznej ilości 15 

sztuk) niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia pt. „Poprawa dostępności do stanowisk 

usprawniania leczniczego i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie 34 gabinetów 

rehabilitacyjnych Caritas Diecezji Opolskiej w nowoczesny sprzęt medyczny” realizowanego przez 

Zamawiającego. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa szyn CPM do terapii stawu biodrowego, kolanowego 

i skokowego (w łącznej ilości 15 sztuk) niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia pt. „Poprawa 

dostępności do stanowisk usprawniania leczniczego i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie 

34 gabinetów rehabilitacyjnych Caritas Diecezji Opolskiej w nowoczesny sprzęt medyczny”. 

2. Opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 . 

3. Dostawca dostarczy oferowany przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad i uszkodzeń. 

4. Dostarczony przedmiot umowy musi posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty. 

 

§2 

Termin i harmonogram realizacji 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w §1, w terminie do dnia 

30 listopada 2020 r.  



 
 
 
 
 
 
2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ponosi 

wszelkie koszty jego transportu, ubezpieczenia na czas transportu i wydania. 

3. Dostawca udzieli Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących oferowanego 

przedmiotu umowy oraz wyda Zamawiającemu wszystkie posiadane dokumenty niezbędne do 

prawidłowego z niego korzystania. 

4. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru, stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy. 

 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej kwocie netto …………………… zł (słownie: 

…………………. złotych ……/100) oraz należny podatek VAT ……..% w wysokości …………………… zł 

(słownie: ……………………………… złotych ……./100) tj. brutto : ……………………………… zł  (słownie: 

………………………… złotych ……/100). 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki (na określony cel wskazany na fakturze 

zaliczkowej) na poczet dostawy. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT zaliczkową 

niezwłocznie po otrzymaniu zaliczki. Zapłata należności końcowej za przedmiot umowy nastąpi po 

jego odbiorze, przelewem na rachunek Dostawcy wskazany na fakturze na podstawie otrzymanej 

poprawnie wystawionej faktury VAT. 

3. Przy braku zaliczki zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi po jego odbiorze, przelewem na 

rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze, na podstawie przedłożonej przez Dostawcę 

poprawnie wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru 

podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń. 

4. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§4 

Nadzór oraz sposób wykonania umowy  

1. Ze  strony  Dostawcy  za przebieg  realizacji umowy odpowiedzialny będzie Pan/Pani: …………………., 

telefon kontaktowy: ……………………….,  adres e-mail: …………………………. 

2. Ze strony Zamawiającego za przebieg realizacji umowy odpowiedzialny/a będzie Pan/i : Mateusz 

Gajewski, telefon kontaktowy: 509-180-289, adres e-mail: mateusz.w.gajewski@gmail.com. 

 

§5 

Gwarancja 

1. Dostawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy objęty jest gwarancją na okres ………… 

miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 
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2. Dostawca udziela rękojmi na dostarczony przedmiot umowy na okres ………………… m-cy. 

 

§6 

Kary umowne 

 

1. Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy , o którym mowa w §2 ust. 1. Zamawiający ma 

prawo naliczać karę umowna za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% od kwoty wynagrodzenia 

określonego w §3 ust.1. 

2. Naliczona kara umowna może podlegać potrąceniu z należności wynikającej z przedstawionej do 

zapłaty faktury, na co Dostawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość ustalonych 

kar umownych. 

 

§7 

Zmiana umowy 

 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy z powodu: 

1.1 wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 

1.2 wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,  

1.3 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej, 

1.4 zmiany istotnych regulacji prawnych, 

1.5 wystąpienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy opóźnienia w terminie realizacji dostawy,  

oraz jej rozliczenia, bądź opóźnienia wskutek wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie 

mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 

 

§8 

Odstąpienie od umowy 

 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności wyznaczenia terminu dodatkowego w 

razie wystąpienia przyczyn nie leżących po jego stronie, w szczególności gdy przedmiot umowy jest 

niezgodny z opisem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i naliczenia kary umownej w 

wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

§9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie Strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

 

Załączniki: 

 

1. Opis przedmiotu umowy 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy 

2. Oferta Dostawcy z dnia ……………………………… 

 

 

 

       Zamawiający        Dostawca 

 

 

 

 

…………………………………….      ………………………………………. 


