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  WZÓR  

 UMOWA Nr  …. . /MCS/…. /21  
 
 
zawarta w dniu  …………….. w Warszawie pomiędzy: 

„Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowy Zjazd 1, 
00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000338846, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6 606 000,00 zł 
i numerze NIP: 5252465327, REGON: 142049482, BDO 000110295  zwaną dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………. 

a 
 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

………………………… z siedzibą, przy ulicy …………………, 00-000 ………………  wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy .....…………………..    ….. 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: …………….., NIP : ……………REGON: ………., zwanym 
dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ......………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
…………………… w …………………,   ul. …………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod numerem ..............., NIP: ……………, REGON: 
…………….., zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej łącznie Stronami 

 

Do zawarcia niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

 

 
§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ………. 
 w ilościach i po cenach określonych w Ofercie Wykonawcy z dnia …….. stanowiącej załącznik nr 2 
do Umowy. 

2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji określa Załącznik nr 1.do 
Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej Umowy będzie wydany Zamawiającemu w stanie 
fabrycznie nowym, wolnym od wad fizycznych i prawnych oraz w stanie nadającym się do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi 
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyrób będący przedmiotem Umowy jest wprowadzony do obrotu i do 
używania na terenie Unii Europejskiej. 
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§ 2. Termin realizacji 

1. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu Umowy będzie zrealizowana w terminie do 45 dni od dnia 
podpisania Umowy. 

2. Podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru, potwierdza fakt terminowego i należytego 
wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy cenę brutto w wysokości: …………… zł (słownie: ………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie podane w ust 1. jest zgodne ze złożoną ofertą i zawiera wszystkie koszty związane  
z dostawą przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, a w szczególności transport zagraniczny  
i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za 
granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u 
Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp. 

3. Wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT może nastąpić po dostawie przedmiotu umowy,  
o którym mowa w § 1 oraz po dacie odbioru, o której mowa w § 2 ust. 2. 

4. Osobą uprawnioną do podpisania protokołu odbioru po stronie Zamawiającego jest 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru po stronie Wykonawcy jest 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Zapłata należności za realizację odebranej części przedmiotu umowy, stosownie do podpisanego 
protokołu odbioru następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 
VAT do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego  prawidłowej faktury za 
odebraną część przedmiotu umowy.  

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną  kwotą. 

8. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności, wynikającej z nn. Umowy bez zgody 
Zamawiającego. 

9. Zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w sprawie 
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania 
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Zamawiający wyraża zgodę na 
przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej na adres: e-faktury@mcs-
przychodnia.pl, rachunków /faktur, duplikatów tych rachunków/faktur oraz ich korekt wystawionych 
za wykonany przedmiot Umowy. 

 

§ 4. Warunki usunięcia wad lub braków 

1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie umowy, 
Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni  od daty dostarczenia przedmiotu umowy powiadomi o tym 
fakcie na piśmie Wykonawcę. 

2. W przypadku zastrzeżeń wymienionych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 
płatności faktury, do czasu dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego. W tym przypadku 
zapłata następuje w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego. 

3. Jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach lub wadach w 
dostarczonym przedmiocie umowy nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia 
reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego, w terminie 7 
dni kalendarzowych od dnia uwzględnienia reklamacji. 

 

§ 5. Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …….…( zgodnie ze złożoną 
ofertą)  od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2. 
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2. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do: 
1) instalowania i wymiany w przedmiocie umowy aktywnych standardowych kart i urządzeń, zgodnie z 

zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego; 
2) dysponowania przedmiotem umowy, w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu - 

uprawnienia z tytułu gwarancji przechodzą na nabywcę. Nabywca powiadomi gwaranta o przejęciu 
sprzętu. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne prawo do dostarczonego przedmiotu umowy. 
 
 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy jeśli Wykonawca naruszy jej istotne warunki, 

wykonuje dostawę wadliwie, nieterminowo, w szczególności przekroczy termin wykonania 
zamówienia o 14 dni. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 30 dni od zaistnienia podstaw do 
tego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1; 
2)  za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Umowy w wysokości 3% ceny brutto urządzenia, którego 

opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od terminu określonego § 2 ust. 1; 
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy   

w wysokości 3% ceny brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia  liczony od  terminu określonego w § 4 ust.4. 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust 1 pkt 2 i 3  nie może przekroczyć 
35% wartości brutto, określonej  w § 3 ust.1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

4. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu. 
5. Egzekwowanie kar może nastąpić poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z 

faktury, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 
 

§ 8. Zmiany w umowie 

1. Każda istotna zmiana Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności, tj. w formie aneksu do Umowy.  

2. W celu dokonania zmian postanowień Umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona 
pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków Umowy wraz z ich uzasadnieniem  
i udokumentowaniem. 

 
§ 9 Przedstawiciele stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą, wyznaczona/-e została/-y następująca/-y osoba/-y ze strony 
Zamawiającego 

………………………….,tel…………….e-mail…………………….. 
………………………….,tel…………….e-mail…………………….. 
Do obowiązków osoby/osób wskazanej/ych powyżej należy w szczególności:  
1) nadzorowanie wykonywania Umowy; 
2) dokonywania z drugą Stroną bieżących ustaleń dotyczących wykonywania Umowy; 
2. Do kontaktów z Zamawiającym, wyznaczona/-e została/-y następująca/-e osoba/-y ze strony 

Wykonawcy: 
………………………….,tel…………….e-mail…………………….. 
………………………….,tel…………….e-mail…………………….. 
Do obowiązków osoby/osób wskazanej/-ych powyżej należy w szczególności:  
1) nadzorowanie wykonywania Umowy,  
2) dokonywanie z drugą Stroną bieżących ustaleń dotyczących wykonywania Umowy,  
3) zgłaszanie Zamawiającemu uwag dotyczących wykonywania Umowy.  
3. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: 
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………………………….,tel…………….e-mail…………………….. 
4. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 
………………………….,tel…………….e-mail…………………….. 
 
5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 - 4  nie stanowi zmiany Umowy. Strona dokonująca zmiany 

jest obowiązana uprzednio powiadomić o niej drugą Stronę, niezwłocznie, w formie pisemnej. 
 

§ 10. Postanowienia ogólne 

1. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu.  
W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania pisma 
kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone. 

2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu.  
W przypadku braku porozumienia Strony poddają spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania „Polityki prywatności”, która jest dostępna na stronie 
internetowej Zamawiającego – www.mcs-przychodnia.pl 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące 
przedmiotu umowy. 

5. Strony zgodnie z art 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mają obowiązek informowania drugiej strony umowy o 
okolicznościach związanych z COVID-19 na proces realizacji zamówienia. 

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


