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Załącznik nr 3a  do SWZ   (dotyczy pakietów nr 2,3,4,5) 

 
UMOWA Nr ..................... 

 
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy: 
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. 
Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala 
a 
………………………………………..... 
................................................................. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
.................................................................. 
 

§ 1 
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu Zp/6/PN-6/21 na  „Dostawy: 

Osprzętu do bezpośredniej wizualizacji dróg żółciowych, Obłożenia”  ogłoszonego w w 
Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu ……….. r., nr ogłoszenia 
………………. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.) 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia bedzie wykonywana zgodnie z zapisami Specyfikacji  
warunków zamówienia z załacznikami oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

§ 2  
1.Przedmiotem umowy są dostawy ............ (pakiet nr) wyszczególnione  w ofercie przetargowej z dnia 
................, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej 
kwoty ............................zł netto (słownie: ………………………) +  VAT w należnej wysokości. 
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia nie mniej jednak niż do 
80 % wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do 
Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar  o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres 
obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego e-mailem lub/i 
telefonicznie. 

§ 4 
1.Towar, o którym mowa w § 2 dostarczany  będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w 
opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w 
zamówieniach składanych przez Zamawiającego. 
2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towar posiadający świadectwa i atesty 
dopuszczające do użytku oraz minimalny 12 – miesięczny okres ważności od daty dostawy. 
3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy, o którym mowa w § 3, w terminie: 
a)dla zamówień bieżących – do ...................... dni, liczony od momentu przyjęcia zamówienia 
b)dla zamówień na cito  -  do 48 godzin 
4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt. a i b, Wykonawca 
pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp ) związane z zakupem u 
innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy 
5.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający 
ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia zgodnie z § 8 umowy. 
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6.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty 
dostawy przedmiotu zamówienia. 
7.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego 
wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego. 

§ 5 
1.Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen 
jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego. 
2. Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru  umowy 
przetargowej oraz numeru pakietu. 
3.Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie 
przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy. 

    § 6 
1. Za każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę w języku 
polskim według cen ustalonych w drodze postępowania przetargowego. 
2. Na fakturze Wykonawca winien wpisać nr umowy przetargowej oraz nr pakietu. 
3.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą,  
w terminie 60 dni od daty dostarczenia, zgodnego z zamówieniem towaru i otrzymania faktury, 
przelewem  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze wystawionej 
dla Specjalistycznego Szpitala im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu 
w związku z realizacją umowy ………………………… z dnia ………… jest numerem właściwym dla 
dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (Split payment) zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2018r poz.62). Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego oświadczenia na 
adres wskazany w umowie. 
5. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, znajduje się na „białej 
liście” 
6. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego jest Urząd Skarbowy w …………………………..   
7. Zgodnie z zasadami wynikającymi z 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) wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną za pośrednictwem platformy. 
8. Wykonawca oświadcza, iż fakturę będzie dostarczał: 

a) W wersji papierowej 
b) Na adres efaktury@zdrowie.walbrzych.pl 
c) Na Platformę Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl* 

* niepotrzebne skreślić  
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer 
identyfikacyjny NIP - .............................................................. 
10.W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek w wysokości 
ustawowej w transakcjach handlowych. 
11.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią  
w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego. 
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.    

§ 7 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 
 
 
 

  § 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości: 

a) 1 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru ; 
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b) 10 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez 
Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w  wysokości 10% 
wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez 
Wykonawcę z winy Zamawiającego. 
3.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania   
przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1. 
4.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego wynagrodzenia. 
5. Łączna wartość kar umownych nie może przekraczać ........% łacznej wartości netto przedmiotu 
dostawy o którym mowa w § 2 ust 1 umowy  

§ 9 
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........................ do dnia ...................(12 miesięcy). 
2.Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron. 
3.W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może 
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 

§ 10 
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2  ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w oparciu o przepis art. 456 ust 1  ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

 § 11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

 § 12 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy: 
 - Kodeksu Cywilnego 
 - Ustawy z dnia 24 października 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019.2019). 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje się do realizowania 
umowy z zachowaniem tych standardów. 

 § 13 
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby  Zamawiającego. 

 § 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy.  

 
  WYKONAWCA                                                                                                ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3b  do SWZ   (dotyczy pakietu nr 1) 

 
UMOWA Nr ..................... 

 
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy: 
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. 
Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala 
a 
………………………………………..... 
................................................................. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
.................................................................. 
 

§ 1 
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu Zp/6/PN-6/21 na  „Dostawy: 

Osprzętu do bezpośredniej wizualizacji dróg żółciowych, Obłożenia” 
ogłoszonego w w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu ……….. r., nr 
ogłoszenia ………………. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.) 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia bedzie wykonywana zgodnie z zapisami Specyfikacji  
warunków zamówienia z załacznikami oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

§ 2  
1.Przedmiotem umowy są dostawy ............ (pakiet nr) wyszczególnione  w ofercie przetargowej z dnia 
................, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej 
kwoty ............................zł netto (słownie: ………………………) +  VAT w należnej wysokości. 
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia nie mniej jednak niż do 
50 % wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do 
Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez 
okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego e-
mailem lub telefonicznie. 
2. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nieodpłatnie użyczy generator do obsługi 
choledochoskopu.  
3. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nieodpłatnie użyczy generator do obsługi 
elektrody.  
4. Generator zostanie przekazany w użyczenie począwszy od piątego dnia od podpisania 
umowy do dnia jej zakończenia, a po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy 
zostanie zwrócony Wykonawcy.   
 
 

§ 4 
1.Towar, o którym mowa w § 2 dostarczany  będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w 
opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w 
zamówieniach składanych przez Zamawiającego. 
2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towar posiadający świadectwa i atesty 



  Zp/6/PN-6/21 

dopuszczające do użytku oraz minimalny 12 – miesięczny okres ważności od daty dostawy. 
3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy, o którym mowa w § 3, w terminie: 
a)dla zamówień bieżących – do ...................... dni, liczony od momentu przyjęcia zamówienia 
b)dla zamówień na cito  -  do 48 godzin 
4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt. a i b, Wykonawca 
pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp ) związane z zakupem u 
innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy 
5.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający 
ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia zgodnie z § 8 umowy. 
6.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty 
dostawy przedmiotu zamówienia. 
7.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego 
wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego. 

§ 5 
1.Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen 
jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego. 
2. Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru  umowy 
przetargowej oraz numeru pakietu. 
3.Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie 
przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy. 

    § 6 
1. Za każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę w języku 
polskim według cen ustalonych w drodze postępowania przetargowego. 
2. Na fakturze Wykonawca winien wpisać nr umowy przetargowej oraz nr pakietu. 
3.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą,  
w terminie 60 dni od daty dostarczenia, zgodnego z zamówieniem towaru i otrzymania faktury, 
przelewem  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze wystawionej 
dla Specjalistycznego Szpitala im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu 
w związku z realizacją umowy ………………………… z dnia ………… jest numerem właściwym dla 
dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (Split payment) zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2018r poz.62). Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego oświadczenia na 
adres wskazany w umowie. 
5. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, znajduje się na „białej 
liście” 
6. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego jest Urząd Skarbowy w …………………………..   
7. Zgodnie z zasadami wynikającymi z 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) wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną za pośrednictwem platformy. 
8. Wykonawca oświadcza, iż fakturę będzie dostarczał: 

d) W wersji papierowej 
e) Na adres efaktury@zdrowie.walbrzych.pl 
f) Na Platformę Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl* 

* niepotrzebne skreślić  
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer 
identyfikacyjny NIP - .............................................................. 
10.W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek w wysokości 
ustawowej w transakcjach handlowych. 
11.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią  
w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego. 
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.    
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§ 7 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

  § 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości: 

c) 1 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru ; 
d) 10 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez 

Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w  wysokości 10% 
wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez 
Wykonawcę z winy Zamawiającego. 
3.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania   
przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1. 
4.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z częściowego wynagrodzenia. 
5. Łączna wartość kar umownych nie może przekraczać ........% łacznej wartości netto przedmiotu 
dostawy o którym mowa w § 2 ust 1 umowy  

§ 9 
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........................ do dnia ...................(12 miesięcy). 
2.Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron. 
3.W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może 
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 

§ 10 
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2  ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w oparciu o przepis art. 456 ust 1  ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

 § 11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

 § 12 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy: 
 - Kodeksu Cywilnego 
 - Ustawy z dnia 24 października 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019.2019). 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje się do realizowania 
umowy z zachowaniem tych standardów. 

 § 13 
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby  Zamawiającego. 

 § 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy.  

 
  WYKONAWCA                                                                                                ZAMAWIAJĄCY 

 


