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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 
zawarta w dniu ..................... 2020r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą  w Nowym Tomyślu 
przy ul. Poznańskiej 30, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto 
i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003613, NIP: 
788-17-50-689, w imieniu którego działa:  
Tomasz Przybylski - Dyrektor 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  
a  
..................................................................................................................................................  
z siedzibą w .........................................................................................................................  
reprezentowanym przez :  
1. ..................................... - ......................................  
2. ..................................... - .....................................  
zwaną w dalszej części umowy Dostawcą  
zwanymi dalej  „Stronami” 
 

Wyboru Dostawcy dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., 
poz. 1843 ze zm.)  

 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych: szwów chirurgicznych i/lub szewnych  oraz  
staplerów, siatek i  taśm  chirurgicznych (zwanymi dalej zamiennie wyrobami, towarem, materiałami 
lub produktami), zgodnie z ofertą nr ............, obejmującą swym zakresem pakiet (-y) nr ........* złożoną 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr SPZOZ_NT. DZP.241.3.20.  
2. Formularz asortymentowo–cenowy będący częścią składową oferty Dostawcy złożony w 

postępowaniu stanowi integralną część umowy.  
3. Podane w formularzu asortymentowo-cenowym ilości materiałów są ilościami szacunkowymi, które 

mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Dostawca oświadcza, iż nie 
będzie miał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu niezamówienia przez 
Zamawiającego całej ilości towaru wyszczególnionego na formularzu asortymentowo –cenowym. 
Strony umowy dopuszczają:  przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi w danym pakiecie, 
zmiany nazwy, oznaczenia co do ilości przedmiotu świadczenia Dostawcy przy zachowaniu tożsamości 
świadczenia i jego jakości,  zmiany  na równorzędny rodzaj asortymentu, w przypadku gdy z przyczyn 
niezależnych od Dostawcy  jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu cen jednostkowych i 
wartości przedmiotu umowy i za zgodą Zamawiającego.  

4. Dostawca oświadcza, że materiały medyczne będące przedmiotem umowy:  
a) spełniają wszystkie przewidziane prawem polskim normy i posiadają wszystkie stosowne 

świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, w tym w szczególności wynikające z 
Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 poz. 186, z późn. zm.).  

b) będą zgodne z numerami katalogowymi oraz kartami danych technicznych dostarczonymi 
Zamawiającemu 

c) będą dostarczane w:  

− fabrycznie nowym stanie, w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą handlową 
identyfikującą dany towar,  

− stanie umożliwiającym jego bezpieczne i prawidłowe stosowanie,  

− materiały szewne będą pakowane w sterylne, podwójnie szczelnie zamknięte saszetki, 

− na każdym opakowaniu jednostkowym materiałów do szycia zamieszczana będzie 
etykieta sporządzona w języku polskim, zawierająca w szczególności firmę producenta, 
nazwę handlową produktu, opis produktu w języku polskim, w tym jego rozmiar, rysunek 
oraz przekrój poprzeczny igły, a także informacje o spełnianych normach, numer serii, 
kod katalogowy oraz termin przydatności, przed upływem którego produkt może być 
bezpiecznie używany 

− z terminem ważności 12 miesięcy od daty ich dostarczenia,  
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− sposób zapewniający ich należyte zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi oraz 
innymi czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenie towaru lub pogorszenie jego 
własności;  

5. Dostawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego do przekazania wymaganych prawem 
dokumentów certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów i innych zaświadczeń dotyczących realizacji Przedmiotu 
Dostawy. 

6. Dostawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich starań zmierzających do uzyskania przedłużenia terminów 
ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do obrotu i stosowania na cały okres trwania 
umowy. 

 

§ 2. 
1. Materiały medyczne określone w § 1. niniejszej umowy będą dostarczane Zamawiającemu własnym 

staraniem i na koszt własny Dostawcy sukcesywnie, partiami wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z 
wymaganiami przewidzianymi dla wyrobów medycznych.  

2. Poszczególne partie towaru określonego w pkt 1. będą dostarczane w terminie 5  dni roboczych od 
chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub elektronicznie poprzez e-mail. 
Dostawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić przyjęcie zamówienia faksem lub 
elektronicznie.  

− Nr faksu Zamawiającego: 61 /44 22 152, apteka@szpital-nowytomysl.pl lub 
sekretariat@szpital-nowytomysl.pl  

− Nr faksu Dostawcy: ............................., nr telefonu .......... e-mail..................................... 
3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru w Magazynie szpitalnym /Aptece 

szpitalnej * w Nowym Tomyślu przy ul. Sienkiewicza 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7.00 do 14.00.  

4. W razie zaistnienia u Zamawiającego sytuacji nadzwyczajnych strony mogą uzgodnić inne terminy i 
miejsca dostaw. Uzgodnienia te powinny być udokumentowane na piśmie (dopuszczalna jest wymiana 
stosownych pism za pomocą faksu). 

5. Trzykrotne udokumentowane nieterminowe dostarczenie towaru upoważnia Zamawiającego do 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

6. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13.03.2015 (Dz.U. 2017 poz. 509 ze zm.) 

 

§ 3. 
1. W razie wykrycia wad zamówionego towaru lub jego niezgodności asortymentowej i ilościowej w 

stosunku do złożonego zamówienia Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji. Dostawca w 
przypadku złożenia reklamacji zobowiązuje się wymienić własnym staraniem i na własny koszt 
wadliwy towar na towar wolny od wad w terminie 5 dni od dnia złożenia reklamacji przez 
Zamawiającego. 

2. Reklamacje składane będą faksem. Dostawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić faksem 
przyjęcie reklamacji.  

3. Trzykrotne udokumentowane dostarczenie wadliwego towaru lub towaru niezgodnego z 
zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym upoważnia Zamawiającego do 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. W przypadku nie wywiązywania się Dostawcy terminowo z dostawy (z winy Dostawcy) lub zwlekania 
z rozpatrzeniem reklamacji, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania interwencyjnego zakupu z 
innego źródła na koszt Dostawcy. Zamawiający obciąży Dostawcę kosztami dokonanego zakupu 
interwencyjnego (tj. różnicą w cenie, kosztami transportu). 

 
§ 4. 

1.  Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę wynikającą z przemnożenia ceny jednostkowej brutto i ilości 
faktycznie zakupionych pieluch i obłożeń operacyjnych jednak nie więcej niż wartość umowy, którą 
określa się na kwotę: 
a) ............................... zł netto 
(słownie: ..........................................................................................zł i .... /100) 
b) ............................... zł brutto 
(słownie: ..........................................................................................zł i .... /100) 
w całym okresie obowiązywania umowy. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach niniejszej Umowy z prawa opcji w 
zakresie nie przekraczającym ilości poszczególnego asortymentu określonego w ofercie Dostawcy (tj. 
do 20% ilości zamówienia podstawowego), co Dostawca akceptuje, poprzez podpisanie niniejszej 
Umowy. Ostateczna ilość zakupionych w ramach prawa opcji usług będzie uzależniona od bieżących 
potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych. 
Zamawiający zawiadomi Dostawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania 
umowy. Prawo opcji nie stanowi to jednak dla Zamawiającego obowiązku, z którego Dostawcy 
przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.  
Wartość umowy może ulec zwiększeniu do 20% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 w 
przypadku skorzystania z prawa opcji (zwiększenia ilości przedmiotu umowy do 20% zamówienia 
podstawowego) tj. o wartość brutto .................zł (słownie .................. złotych brutto); co daje łączną 
wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji …………………….. zł (słownie:  …. zł brutto).  

3.  Ceny jednostkowe określone w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy nie ulegną zwiększeniu  z zastrzeżeniem zapisu ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu lub 
§ 9. Zawierają wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. 
transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia, opłaty podatkowe i celne itp.). 

5. Przewiduje się możliwość zmiany cen jednostkowych (na niższe) w przypadku czasowych bądź 
okresowych promocji wprowadzonych przez producenta lub Dostawcę. Strony uzgadniają, że w 
przypadku stosowania przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty 
umową lub obniżką cen towarów na rynku Dostawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w 
realizacji dostaw cząstkowych. 

6. W przypadku zmiany /wprowadzenia ceny urzędowej towaru objętego umowa cena umowna ulegnie zmianie 
wyłącznie w przypadku gdy: 
a) cena umowna jest niższa od obowiązującej stawki minimalnej – do wysokości stawki minimalnej, 
b) cena umowna jest wyższa od obowiązującej stawki maksymalnej – do wysokości stawki maksymalnej 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w wypadku zmiany przepisów 
dotyczących podatku VAT (cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie). 

8. Przed dokonaniem zmiany opisanej w ust. 4. i 5. Dostawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o 
podstawie prawnej proponowanej zmiany i nowej wysokości cen jednostkowych brutto na wybrane 

towary przedstawiając stosowne kalkulacje (propozycje).  
 

§ 5. 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych dostaw odbywać się będzie 
fakturami częściowymi (wystawionymi do zrealizowanych dostaw częściowych).  

2. Faktura VAT winna być wystawiona na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-17-50-
689 i zawierać nr umowy na podstawie której została wystawiona. 

3. Zamawiający dokona zapłaty przelewem bankowym na konto Dostawcy wskazane na fakturze w 
terminie do ……….. dni * (30-60 dni zgodnie z ofertą Dostawcy) od daty wystawienia faktury.  

4. W przypadku opóźnienia z zapłatą za daną dostawę Dostawca ma prawo do naliczania odsetek w 
ustawowej wysokości. 

5. W przypadku powstania opóźnienia w płatnościach, dokonywane przez Zamawiającego spłaty będą 
zaliczane w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a dopiero w dalszej kolejności na 
poczet należności ubocznych, a zwłaszcza odsetek. 

6. Dostawca nie wstrzyma dostaw w sytuacji wystąpienia opóźnienia w płatnościach za dostawy 
zrealizowane wcześniej nie przekraczające 60 dni. 

7. Dostawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze 
zm.– „Ustawa o Fakturowaniu”). 

8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 7, 
Dostawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania („PEF”). 

9. Wystawiona przez Dostawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o 
których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać 
numer Umowy i Zlecenia (zamówienia), których dotyczy. 

10. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 
788 17 50 689.  
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11. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w 
ust. 9 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu 
zapoznanie się z jej treścią. 

12. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 
doręczona do sekretariatu SPZOZ w Nowym Tomyślu. 

13. Dostawca może również przesłać prawidłowo wystawioną fakturę na adres e-mail: 
sekretariat@szpital-nowytomysl.pl .  

14. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego przelać wierzytelności 
pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

15. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 17 wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Dostawcy 
wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

16. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
17. Dostawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 
2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z 
późn. zm.). Dostawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 
stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

18. Zapłata: 
a) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będzie dokonywana na rachunek VAT Dostawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Dostawcy. 

19. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazanego członka konsorcjum (jeżeli 
zamówienie realizowane jest przez Konsorcjum) zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w 
stosunku do wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy). 

20. Za dokonanie płatności uznaje się dokonanie obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
21. W przypadku powstania opóźnienia w płatnościach, dokonywane przez Zamawiającego spłaty będą 

zaliczane w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a dopiero w dalszej kolejności na 
poczet należności ubocznych, a zwłaszcza odsetek. W takim przypadku Dostawca będzie wystawiał 
odrębne noty odsetkowe i doręczał je Zamawiającemu. 

 
§ 6. 

1. Umowa obowiązuje od dnia …….. i trwa 24 miesiące, z zastrzeżeniem jeżeli wcześniej nastąpi 
wyczerpanie maksymalnej wartości Umowy określonej w § 4 ust. 1 i wartości prawa opcji określonego 
w § 4 ust. 3 - to do tego czasu.  

2. Możliwe jest przedłużenie okresu obowiązywania Umowy na okres max. 6 miesięcy w przypadku 
niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 i/ lub skorzystania z prawa opcji określonego w § 
4 ust. 2 i 3.  

§ 7. 
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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

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

 
§ 8. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań umowy będą kary umowne: 
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2. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  
a) 5% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Dostawcy , 
b) 0,3% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 4 pkt 6, za każdy dzień opóźnienia 

dostawy,  
c) 2% wartości dostarczonej partii wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie mniej 
jednak niż 50,00 zł, 

d) 5% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy przez 
Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności wyszczególnionych w § 2 
ust. 5 i § 3 ust. 3. 

3. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany 
przedmiot umowy. 

9. W przypadku rażących zaniedbań Dostawcy dotyczących czasu, wielkości i jakości dostaw umowa 
może ulec rozwiązaniu bez wypowiedzenia z winy Dostawcy. 

 

 
§ 9. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:. 
a) zmianę ilości danego asortymentu produktów składających się na przedmiot zamówienia; 
b) przesunięcia ilościowego pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu 

maksymalnej wartości umowy (nie wymaga aneksu), 
c) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, 

w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu; (zmiana nr 
katalogowego nie wymaga aneksowania umowy),  

d)  zmiany na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej 
zaoferowanej w ofercie, w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu 
będącego przedmiotem zamówienia,  wstrzymania czasowej produkcji produktu po 
wcześniejszym udokumentowaniu pismem przed dostawą zaistniałej sytuacji, 

e) zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub 
wymiany; 

f) zmianę sposobu konfekcjonowania - w takim przypadku nastąpi przeliczenie ilości sztuk na 
odpowiednią ilość opakowań;  

g) zmianę terminu realizacji dostaw; 
h) zmianę terminu realizacji umowy; 

2. Zmiany opisane w pkt 1. mogą być dokonane w następujących sytuacjach: 
a) wprowadzony zostanie na rynek przez produkt zmodyfikowany lub udoskonalony, bądź; 
b) wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu 

zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, bądź; 
c) nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie 

organizacji pracy komórek korzystających z produktów objętych umową, bądź; 
d) nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych 

Zamawiającego, bądź; 
e) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na 

wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź; 
f) w wyniku zmiany prawa możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości świadczeń 

wykonywanych przez Zamawiającego, bądź; 
g) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

bądź; 
h) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź; 
i) zmiana w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego. 

3. Przewidziane zmiany treści umowy nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Brak wyrażenia 
przez Zamawiającego zgody na proponowaną przez Dostawcę zmianę treści umowy w trakcie jej 
obowiązywania nie może prowadzić do rozwiązania umowy przez jednostronną czynność prawną 
Dostawcy. 
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4. Okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu w przypadku niewykorzystania przez 
Zamawiającego, w terminach wskazanych w § 6, całości objętego umową zamówienia lub skorzystania 
z prawa opcji (do 20 % wartości zamówienia podstawowego).  

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, wynikających z 
uwzględnienia zapisu art. 142 ust. 5 w związku z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp:  

a) zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, z 
tym, że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki 
podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian;  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę ( T.j. Dz.U. 2018 poz. 2177),  

c) zmiana ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w  ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę.  

6. Zmiany określone w ust. 5 lit. b) mogą być wprowadzone jedynie  w przypadku przedłużenia okresu 
obowiązywania umowy (tj. dopiero po 12 m-cach obowiązywania niniejszej umowy). W przypadku 
wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 5 lit. b) - d) w celu dokonania zmian zapisów umowy 
wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją  zmiany wraz z 
uzasadnieniem.  

7.   Wniosek o zmianę powinien być złożony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem licząc od 
proponowanego terminu wprowadzenia zmian. Winien zawierać proponowaną nową wysokość cen i  
wycenę zawierającą wyliczenia w niezbędnym zakresie, podstawę prawną itp.  

8.  Zamawiający dokona weryfikacji, zbada prawidłowość dokonanej kalkulacji i ma możliwość 
wystosowania zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów.  

9. Zmiany cen określone w pkt 5 wymagają sporządzenia aneksu do umowy za wyjątkiem zmian 
wynikających z ustawowych zmian stawek podatku od towarów i usług, które podlegają automatycznej 
waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w 
chwili powstawania obowiązku podatkowego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.  

10. Dopuszcza się zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.).  

11. Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 10, może wystąpić 
każda ze stron.  

 
§ 10. 

1. Zarówno Zamawiający jak i Dostawca mają obowiązek do niezwłocznego powiadomienia drugiej 
strony o wszystkich zmianach statusu prawnego swojej firmy (jednostki), zmianach teleadresowych a 
także o wszczęciu postępowania układowego lub likwidacyjnego..  

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. 

3. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 11   *( dotyczy Pakietu nr 6) 
Magazyn  

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania produktów do utworzonego przez Dostawcę na terenie 
Bloku Operacyjnego szpitala Zamawiającego „magazynu” w terminie do 10 dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy. Wielkość zaopatrzenia „magazynu” w poszczególne rozmiary określonych 
Produktów Dostawca będzie uzgadniał na bieżąco z osobą wskazaną w § 9 ust. 3 umowy.  

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać produkty do „magazynu” na własny koszt i ryzyko, zgodnie z 
wymaganiami przewidzianymi dla wyrobów medycznych, w dniach od poniedziałku do piątku, z 
wyjątkiem świąt, w godzinach od 730 do 1400. 
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3. Dostawca dostarczy Zamawiającemu Produkty na przechowanie w terminie max. 14 dni od dnia 
rozpoczęcia obowiązywania Umowy. 

4. Produkty przekazywane będą osobie wskazanej w § 9 ust. 3 umowy lub innego upoważnionego 
pracownika „magazynu”. Potwierdzeniem przekazania produktów do „magazynu” będzie podpisanie 
przez tę osobę protokołu przekazania sporządzonego w formie pisemnej. Dodatkowo, na życzenie 
Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie protokołów 
przekazania w formie elektronicznej, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. 

5. Produkty znajdujące się w „magazynie” pozostają własnością Dostawcy do czasu pobrania ich z 
banku i zużycia w trakcie zabiegu medycznego. 

6. Po każdym zużyciu produktów Zamawiający sporządzi „protokół zużycia” oznaczony indywidualnym 
numerem (.......), zawierający w szczególności samoprzylepny kod kreskowy lub nr katalogowy 
potwierdzający zużycie określonego produktu potwierdzony podpisem przez upoważnionego 
pracownika Bloku Operacyjnego Zamawiającego. 

7. Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia „magazynu” w dniach roboczych, w terminie 48 godzin 
od momentu przesłania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną, na adres 
………..…………………@.....................……………… lub faksem (nr faksu 
…………………………….) „protokołu zużycia”, o którym mowa w ust. 6. W przypadku przesłania 
Dostawcy „protokołu zużycia” w piątek, uzupełnienie powinno nastąpić najpóźniej w poniedziałek 
następnego tygodnia. 

 

§ 12 
Siła wyższa 

1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć  

w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było 

przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Strony wszelkich 

uzasadnionych czynności zmierzających do  uniknięcia takich wydarzeń. 

2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron 

całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w 

jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego   

powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. 

 
 

§ 13. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm./ oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 
 

Integralną część umowy stanowią: 
- SIWZ z załącznikami, 
- oferta Dostawcy złożona w postępowaniu 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     DOSTAWCA 
 
Uwaga! 
* Treść umowy zostanie określona odpowiednio do zakresu przedmiotowego pakietu (pakietów), na które 
została złożona najkorzystniejsza oferta. 


