
Załącznik nr 3  
do procedury udzielania zamówień,  

do których nie stosuje się przepisów ustawy 
 

Umowa nr ................................... z dn. ........................ 
 

ZAMAWIAJĄCY:  
Narodowy Instytut Kardiologii 
Stefana kardynała Wyszyńskiego 
Pańswowy Instytut Badawczy 
ul. Alpejska 42 
04-628 Warszawa  
Reprezentowany przez:  
 
Z-ca Dyrektora ds.Techniczno 
Administracyjnych 
Zygmunt Mroziński 
Nazwa 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

 
 
 
 
 
Nip: 
Regon: 
 

Miejsce złożenia 
zamówienia 
 
Warszawa 

NIP Zamawiającego: 
525-000-85-25 
Regon Zamawiającego: 
000837583 
Płatnik: (konto w banku)  
Millennium S.A. Oddział Warszawa 
63116022020000000060817118 

ODBIORCA: (dział zamawiający) 
 
Narodowy Instytut Kardiologii 
Dział Administracyjno- Gospodarczy 
Tel. 22 34 34 313 
Fax.22 34 34 551 
 

1. Przedmiot zamówienia: Materiały zużywalne do Maceratorów, zgodne z oferta z dnia ……………………………. 

Opis Liczba / Jednostka 
 

Cena jednostkowa /zł/ 
netto +% VAT 

Basen płaski, poj. 2 l, o wymiarach 383x300x95 mm

(+/- 50mm), j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej 

właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla 

płynów z detergentem o temperaturze 35 °C do 

utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR 

20 040 szt  
 

Pokrywa basenu płaskiego j. użytku z pulpy 

papierowej, pasująca do basenu poz.1, do utylizacji 

w urządzeniu typu MACERATOR 

20 040 szt  

Basen głęboki, poj. 2 l, o wymiarach 383x300x95 mm

(+/- 50mm), j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej 

właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla 

płynów z detergentem o temperaturze 35 °C, do 

utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR  

10 080 szt  

Pokrywa basenu głębokiego j. użytku z pulpy 

papierowej, pasująca do basenu poz.3, do utylizacji 

w urządzeniu typu MACERATOR 

10 080 szt  

Miska ogólnego zastosowania, poj. 4 l, o wymiarach 

330x255x100mm (+/- 50mm) (prostokątna), j. użytku, 

z pulpy papierowej, do płynów z detergentem, 

wykazująca właściwości nieprzemakalne przez min 2 

godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 45 

°C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR  

25 000 szt  

Miska ogólnego zastosowania, poj. 3 l, o wymiarach 

min 300 x min 92 mm,  j. użytku, z pulpy papierowej, 

wykazującej właściwości nieprzemakalne przez min  4 

godziny dla płynów z detergentem o temperaturze 35 

°C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR  

 

20 000 szt  



Miska nerkowata, o wymiarach 240x130x45 mm (+/-

50mm),  j. użytku z pulpy papierowej, wykazującej 

właściwości nieprzemakalne przez min 4 godziny dla 

płynów z detergentem o temperaturze 35 °C, do 

utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR  

150 000 szt  

Kaczka męska duża, o pojemności min  875ml, j. 

użytku z pulpy papierowej, wykazującej właściwości 

nieprzemakalne przez min 4 godziny dla płynów, do 

utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR. 

 

25 000 szt  

   

2. Łączna wartość umowy wynosi: ……….. + należny podatek VAT = łącznie :………………. zł. brutto     
     (słownie: ……………………………………………………  …………..PLN  .) 
      Termin/warunki wykonania zamówienia: Dostawa towaru realizowana będzie sukcesywnie przez 12 

miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w ciągu 3 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia cząstkowego sporządzonego przez Zamawiającego i wysłanego 
droga elektroniczną lub faksem. Dostawa towaru nastąpi do siedziby Zamawiającego (Magazyn 
Administracyjno- Gospodarczy Narodowego Instytutu Kardiologii) od poniedziałku do piątku w godz 
7:30-14:00.  
Za niedotrzymanie terminu dostawy naliczane będą kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto 
niezrealizowanej w terminie usługi/dostawy* za każdy dzień opóźnienia w realizacji oraz 0,3% 
wartości brutto za każdy dzień opóźnienia w załatwieniu reklamacji.  

3. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on karę umową w wysokości 20% wartości 
brutto niezrealizowanej części umowy. 

4. Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć asortyment towarów wskazanych w umowie w 
formularzu asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy 
określonej w § 2. 

5. Reklamacje: W razie stwierdzenia niewłaściwego wykonania zamówienia Zamawiającemu przysługuje 
prawo reklamacji. Wykonawca odpowiada za stwierdzone wady ilościowe i jakościowe (zewnętrzne 
uszkodzenie opakowania) dostarczonego towaru i zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji 
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od daty jej złożenia. W przypadku uznania 
reklamacji Wykonawca gwarantuje wymianę towaru na wolny od wad w ciągu kolejnych 3 dni 
roboczych, po rozpatrzeniu reklamacji.  

6. Towar o którym mowa w § 1 musi odpowiadać co do jakości wszelkim wymogom dla tego rodzaju 
wyrobów dopuszczonych do stosowania. 

7. Warunki płatności: przelewem po realizacji zamówienia w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. Za datę płatności uważa się datę zlecenia płatniczego wydanego 
bankowi przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy. 

9. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Każdej ze stron. 

 
 
 
 

…........................................................... 
Wykonawca 

 
 
 
 

…............................................................... 
Zamawiający 

 
 


