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Numer sprawy: ACS/10/2021/ZO                                                         Załącznik nr 5  do Zaproszenia 
     

UMOWA nr _______________ (wzór) 
 
zawarta w Bytomiu w dniu  ............................................ 2021 r. pomiędzy: 
 
Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu 
przy Plac Akademicki 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000236838, o kapitale zakładowym 2 956 000,00 
złotych, NIP 6341006053, REGON 272215818,  
 
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
 
Prezesa Zarządu – Agnieszkę Kozak 
 
a  
...................................................................................................................................... 
 
NIP: ..................... REGON: ....................,  
 
……………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej w dalszej części Umowy Wykonawcą 
reprezentowanym przez:  
............................................................................................. 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

Preambuła 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) do 
niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy tej ustawy. Umowę zawarto w oparciu o § 13 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny 
Specjalistycznej Sp. z o.o. dla których nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie 
dostawy półki dyskowej do macierzy / stacji roboczej (serwera)* zgodnych z opisem zawartym 
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z dostawą na warunkach i zasadach 
określonych niniejszą umową.  

2. Przedmiotem Umowy jest dostawa półki dyskowej do macierzy / stacji roboczej (serwera) * 
zgodnie z ust. 1 par. 1 w cenie podanej w Formularzu ofertowym złożonym wraz z ofertą z dnia 
……, stanowiącą integralną część niniejszej Umowy. 

3. Zaoferowany przedmiot umowy jest nowy / poleasingowy *. 

 

§ 2 Termin realizacji umowy 

Realizacja dostawy przewidzianej umową winna nastąpić w terminie do dnia …………………. 
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§ 3 Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Wartość maksymalna Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z ofertą, wynosi  ………… 
zł brutto (słownie: ………………) w tym należny podatek od towarów i usług VAT … % tj. netto ………. 
zł (słownie: ………………….). 

2. Powyższe wynagrodzenie jest kwotą ostateczną i obejmuje wszelkie koszty, jakie Dostawca 
poniesie przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr …………………w terminie 30 dni 
po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dołączonym potwierdzeniem dostawy 
towaru, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego 

5. Na podstawie art. 12 ust. 4i i 4j oraz art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jednolity: DZ.U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.): 

a) Wykonawca ma obowiązek wskazania w umowie rachunku bankowego, który jest zgodny z 
rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została 
przywrócona, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

b) W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w pkt. a rachunku 
bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna 
zawierać nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie na który mają zostać 
dokonane płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na 
adres poczty elektronicznej: kancelaria@acstom.bytom.pl), a następnie w oryginale do 
siedziby Zamawiającego. Informacja, o której mowa powyżej stanowi podstawę do 
sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w zakresie zmiany rachunku 
bankowego. W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, 
jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia wskazanego w pkt. a 
rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia 
wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w wykazie, o którym mowa 
w pkt a.  

c) W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z pkt b, który został określony 
zgodnie z niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania 
dodatkowych opłat, kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałe opóźnienie 
w zapłacie faktury.     

d) W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, 
o którym mowa w pkt a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
kary umownej w wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd 
Skarbowy wobec Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku 
dochodowego od osób prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu 
okoliczności wynikających z powyższych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z 
tego tytułu. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty księgowej wystawionej przez 
Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. 
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§ 4 Gwarancja, Reklamacja 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 
wymienionego w § 1 Umowy, zgodnego z opisem wynikającym z Załącznika nr 2 / nr 3 * do 
umowy oraz do rozładunku, wniesienia i zamontowania przedmiotu zamówienia na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, tj. Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom, 
na własne ryzyko i koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 

2. Dostawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia objęty niniejszą Umową na 
okres ……miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

3. Data podpisania danego protokołu zdawczo - odbiorczego rozpoczyna bieg gwarancji.  

4. Zgłoszenie wad objętych gwarancją winno nastąpić w formie pisemnego powiadomienia lub 
korespondencji elektronicznej.  

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
naprawienia szkody w pełnej wysokości wynikłej z przyczyn związanych z wadą rzeczy lub 
związanych z koniecznością wymiany wadliwej rzeczy.  

6. Realizacja zgłoszenia wad (skuteczna naprawa lub wymiana o których mowa w ustępach powyżej) 
winna nastąpić w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia wady.  

 

§ 5 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobami odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy oraz jej realizacji 
są: 
 ze strony Zamawiającego jest Pan/i ………..……, tel. …………………, e-mail: …………….. 

 ze strony Wykonawcy jest Pan/i ……………….….., tel. ……………….., e-mail ……………… 

 
§  6 Kary umowne 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:  

1) zwłoki w stosunku do terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 100 zł 
za każdy dzień zwłoki;  

2) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach protokolarnie w wysokości 
100 zł za każdy dzień zwłoki;  

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy netto.  

2. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. Strony zastrzegają sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych.  

3. Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych do równowartości 100 % wynagrodzenia 
Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, netto. 

4. Kary umowne przewidziane niniejszą umową płatne są w terminie 7 dni od daty wystawienia 
noty księgowej określającej wysokość kary i podstawę jej nałożenia.  
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§ 7 Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia 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 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części 
umowy. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9 Postanowienia końcowe 

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

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisu Kodeksu 
cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 

Wykonawca:                                                                                            Zamawiający: 
 
 
 
 
 

 
 
 

*niewłaściwe usunąć 


