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UMOWA nr ……… (wzór) 

 

Zawarta w dniu ................... r. w Trzebnicy pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, ul. Prusicka 53-55, wpisanym do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

1.    ............................................................................. ,  

zwanym dalej „Zamawiający"  

a  

……………………………………………………… , wpisaną do …………….…………. 

reprezentowaną przez: 
1.    ............................................................................. ,  

zwaną dalej „Wykonawcą". 

o następującej treści: 

 

§ 1 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu 

medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć produkty (w dalszej części umowy zwane również towarem, 

asortymentem lub wyrobem), których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy (Formularz 

asortymentowo-cenowy Wykonawcy) – pakiet/y nr …..….., według potrzeb Zamawiającego i na 

warunkach określonych w umowie. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że asortyment będący przedmiotem umowy będzie dobrej  jakości, 

będzie posiadał wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty oraz spełniał  normy 

obowiązujące dla tego rodzaju zamówień.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie dla wykonania umowy uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie, a także dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru określonego w § 1, którego termin ważności 

nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od dnia danej dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego 

przedłożyć certyfikaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty wymagane przez polskie prawo 

potwierdzające, że wyroby o których mowa w  § 1 posiadają dopuszczenie do obrotu i stosowania 

zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175) 

Wykonawca podczas realizacji umowy zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 12 maja 

2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U z 2019 r. poz. 784) – jeżeli dotyczy. 

5. Wykonawca zobowiązuje zapewnić ciągłość dostaw przedmiotu umowy w sytuacji    zagrożenia 

państwa i w czasie wojny. 

 

§ 3 

1. Dostawy produktów, o których mowa w § 1, Wykonawca będzie realizował sukcesywnie, zgodnie 

z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego mailem na adres…………………..……………… 

lub faxem na numer …………………….…….…………….. według jego bieżących potrzeb, 

każdorazowo w terminie do ….….. dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Przez dni 

robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania terminu dostawy na wypadek 

nieprzewidzianych okoliczności, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować na własny koszt i ryzyko przedmiot 

zamówienia w miejsce dostawy Wykonawcy tj. w Aptece Zamawiającego znajdującej się w 

budynku Szpitala przy ul. Prusickiej 53-55 w Trzebnicy (dotyczy pakietów nr: 1-25, 31-36) lub do 

Magazynu Gospodarczego, znajdującego się w budynku Szpitala przy ul. Prusickiej 53-55 w 

Trzebnicy (dotyczy pakietów nr 26-30) oraz ponosi koszty jego ubezpieczenia podczas 

transportu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego wielkość i 

wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, uzależnionemu od 

rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie więcej 

niż o 20% ilości danego asortymentu.  

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji i zwiększeniu wielkości i 

wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia większej ilości 

asortymentu na warunkach jak dla zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z prawa opcji i zmniejszenia wielkości i wartości przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia mniejszej ilości asortymentu na warunkach jak dla 

zamówienia podstawowego i będzie mu przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za 

rzeczywiście zrealizowaną część umowy, bez prawa dochodzenia od Zamawiającego roszczeń 

związanych ze zmniejszeniem wielkości i wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. 

6. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w odpowiednich opakowaniach oraz transportem 

zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami 

pogodowymi, uszkodzeniem, itp. zgodnie z zaleceniami producenta. 

8. Zamawiający może odmówić przyjęcia danej dostawy w całości lub w części, bez jakichkolwiek 

roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, jeśli dostarczany asortyment 

będzie niezgodny z zamówieniem lub umową, w szczególności jeżeli będzie posiadał terminy 

ważności krótsze niż 12 miesięcy od daty dostawy lub jakikolwiek element przedmiotu 

zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami lub nie wszystkie będą nienaruszone. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dokonać niezwłocznej, to jest do 24 godzin, wymiany 

dostarczonego towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z 

zamówieniem. 

10. W przypadku niedostarczenia towaru przez Wykonawcę, nie uzupełnienia ilości lub nie 

dokonania wymiany na towar pełnowartościowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zamówienia dostawy u innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę. 

 

§ 4 

1. Ceny umowne produktów, są to ceny jednostkowe netto poszczególnych pozycji określone w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy powiększone o należny podatek VAT. 

2. Cena brutto obejmuje cenę netto wraz z wszelkimi kosztami związanymi z wykonaniem umowy.  

3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, cena jednostkowa netto 

pozostanie niezmieniona i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen 

jednostkowych określonych w załączniku nr 1 i ilości dostarczonego w danym miesiącu 

obowiązywania umowy towaru. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy naliczane będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych, na 

podstawie faktury obejmującej wszystkie dostawy zrealizowane w danym miesiącu.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.  

4. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

…………………………………………………………………………………………………………..……... 
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5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia 

odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wynosi ……………….. zł 

brutto, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.  

8. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej na co najmniej dwie części przedmiotu 

zamówienia (pakiety) na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się wynagrodzenie za 

zrealizowanie następujących części zamówienia (pakiety), zgodnie ze złożoną ofertą:  

a. część nr ………… 

b. część nr ............... 

c. część nr ............... 

- z zastrzeżeniem §3 ust. 4. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty fabrycznie nowe i wolne od wad. 

2. Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonego towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w 

obecności przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Reklamacje z tytułu jakości lub ilości będą składane przez Zamawiającego faksem lub  

e-mailem do Wykonawcy, niezwłocznie po stwierdzeniu wad produktów lub braków 

ilościowych. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksu 

lub e-maila. 

4. Reklamacje Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni 

od daty jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana 

będzie za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

5. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię 

rejestru warunków przechowywania produktu w aptece (rejestr temperatur), od dnia 

dostawy do dnia zwrotu towaru. 

§ 7 

Umowę zawiera się na okres od …………………….. r. do ………………….. r. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru - w wysokości 0,3% wartości 

netto zamówionej partii towaru, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad towaru - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej 

partii towaru za każdy dzień opóźnienia, 

c) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych z należności wynikających z faktur VAT, wystawionych przez 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

4. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy.  

§ 9 

1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje się 

możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, poprzez: 

1) przedłużenie terminu jej obowiązywania określonego w § 7, w przypadku: 

a) niezrealizowania zamówienia w okresie określonym w § 7 niniejszej umowy, strony mogą 

przedłużyć okres realizacji umowy do czasu wyczerpania wartości umowy, jednak nie 

dłużej niż o 3 miesiące,  

b) skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, przedłużenie terminu realizacji prawa 

opcji, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące, 
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2) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku 

bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, zmiany danych 

Wykonawcy lub Zamawiającego, 

3) zmianę w zakresie przedmiotowym, tj. zastąpienie produktu objętego umową 

odpowiednikiem w przypadku: zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową lub 

wygaśnięcia rejestracji, przy czym zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż 

odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z oferowanym. Zmiana może dotyczyć 

nadto wielkości opakowania, nazwy produktu lub numeru katalogowego. 

4) zmiany producenta towaru w sytuacji wycofania z produkcji określonego towaru przez 

dotychczasowego producenta, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

przy czym zmiana jest możliwa tylko przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia lub 

jego zmniejszenia. 

5) ograniczenia asortymentu objętego przedmiotem umowy    o pozycje, które wyłączone zostały 

z produkcji i nie ma dla nich równoważnika, lub cena równoważnika jest wyższa od ceny w 

umowie a Zamawiający nie wyraził zgody na jej podwyższenie, 

6) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa brutto, cena jednostkowa 

netto pozostanie niezmieniona, 

7) zmiany cen urzędowych wprowadzonych decyzjami właściwych organów państwowych - 

korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach 

Umowy towar oferowany jest po cenie niższej; 

8) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia cen producenta, 

9) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2001 r.  o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę - zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w niniejszej umowie po roku jej obowiązywania, 

10) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - 

zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie 

po roku jej obowiązywania. 

2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w 

przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 – 2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron 

niniejszej umowy roszczenia o zmianę umowy. 

4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej                                 

ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę 

niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 

a) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 

b) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 

a w przypadkach, o którym mowa w ust. 1 pkt 7) i 8) niniejszej umowy Strona umowy, która 

powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać stosownymi dokumentami drugiej 

Stronie, że:  

a) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz 

b) podać o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie 

zmiany umowy. 

6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
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bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 11 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie posługiwał się do 

wykonania umowy, jak za działania własne. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego o powstałych szkodach w trakcie realizacji dostawy i wyładunku i na 

własny koszt usunąć ich skutki. 

§ 12 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego lub 

nieterminowego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy,  w szczególności: 

a) nie rozpoczęcia lub zaprzestania wykonywania dostaw, w tym dostawy instrumentarium, 

b) rażącego naruszenia postanowień umowy: trzykrotnej nieterminowej realizacji dostaw  

przekraczających każdorazowo 5 dni, albo też trzykrotnej dostawy towaru niezgodnego z 

zamówieniem, pod warunkiem, że wcześniej Wykonawca został powiadomiony o 

stwierdzonych naruszeniach będących przyczyną odstąpienia od umowy, 

c) innych uchybień związanych z realizacją umowy – w tym przypadku odstąpienie od umowy 

będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do podjęcia w wyznaczonym terminie działań, 

mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień. 

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy  w następujących przypadkach: 

a) likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego z 

jakiejkolwiek przyczyny, 

b) nie podpisania bądź wygaśnięcia umowy na 2019 i/lub 2020 i/lub 2021 Szpitala z Narodowym 

Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z jakiejkolwiek przyczyny. 

3. Odstąpienie przewidziane w ust. 1 lub 2 może nastąpić w terminie 60 dni od dnia wystąpienia 

tych okoliczności lub powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nich. 

4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz z 

uzasadnieniem. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy. 

6. Niezależnie od przyczyn wskazanych w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od Umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

§ 13 

1. SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy, a także pozostałe załączniki do umowy stanowią 

jej integralną część. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz zgody podmiotu, który utworzył 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

§ 14 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843), 

ustawy o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja  2010 roku (Dz.U.2019 r. poz 175) . 

 

                                                                            § 15 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

        

                       ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 


