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Załącznik Nr 5 do SWZ 
 

U M O W A   D O S T A W Y   Nr   DZP – 27/2022/... 
 
Zawarta w Bytomiu dnia ......................, pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, wpisanym do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód 
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000054127, NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271,  
 
który reprezentuje: Dyrektor – Wojciech Michalik, 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a 
........... 
 

którą reprezentuje:......................................................................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” a każda z osobna „Stroną”. 
 
 

§ 1 
PODSTAWA ZAWARCIA 

Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – zamówienie 
klasyczne powyżej progów unijnych. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego wyrobów 

medycznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Serca (pakiet nr ..), zgodnie z formularzem 
cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą złożoną przez 
Wykonawcę w postępowaniu Nr DZP – 27/2022. 

 
§ 3 

WARUNKI DOSTAWY 
1. Dostawy częściowe będą realizowane sukcesywnie w oparciu o każdorazowe zamówienie 
określające ilość oraz asortyment, przesłane faxem lub e-mailem do Wykonawcy.  
2. Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do 2 dni roboczych licząc od chwili 
przesłania zamówienia e-mailem. 
3. Za termin dostawy uważa się dzień podpisania przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego 
dokumentu potwierdzającego zrealizowanie dostawy. Osoba dokonująca odbioru potwierdza przyjęcie 
dostawy towaru przez złożenie czytelnego podpisu i dokonanie adnotacji dotyczącej daty realizacji 
dostawy. 
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4. W przypadku odmowy realizacji dostawy lub jej części Wykonawca w terminie do 24 (dwadzieścia 
cztery) godzin licząc od chwili otrzymania zamówienia, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego e-
mailem. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu wraz z dostawą u innego Dostawcy 
obciążając Wykonawcę różnicą ceny wynikającą z zakupu u tego Dostawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania przedmiotu zamówienia w ilościach 

uzależnionych od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (dostawy częściowe), jednoczenie 
zastrzega sobie możliwość zmiany ilości miedzy pozycjami w danym pakiecie w zależności 
od potrzeb, bez konieczności zmian w umowie, pod warunkiem nie przekroczenia ogólnej 
wartości pakietu, o której mowa w § 5 ust. 3. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje 
się do zachowania cen jednostkowych na niezmienionym poziomie. 
6. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 nie niesie dla Zamawiającego żadnych 
negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia na 
przedmiot zamówienia zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi odstąpienia od 
umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 
Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, że świadczenie Wykonawcy zrealizowane zostanie na 
minimalnym poziomie wynoszącym 50 % wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 3b. 
7. Dostawy będą dostarczone loco Apteka Zamawiającego na koszt Wykonawcy wraz z 
wyładunkiem. Ubezpieczenie na czas transportu do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości każdorazowego zamówienia w jednorazowej 
dostawie. Nie zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako zwłoka w 
realizacji dostawy częściowej. 
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych 
pozycji asortymentowych w terminie późniejszym pod warunkiem uprzedniego przekazania 
informacji e-mailem wraz z podaniem uzasadnienia nie wywiązania się z postanowień umowy i 
określeniem nowego terminu dostawy. Zamawiający uzależnia dopuszczalność realizacji 
poszczególnych pozycji asortymentowych w terminie późniejszym od uzyskania jego zgody 
przesłanej Wykonawcy e-mailem. 
10. Z wyłączeniem § 3 ust. 14 osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej 
umowy: 

a) Zamawiający reprezentowany będzie przez: Ewa Herba, telefon: 32/396-46-63, e-mail: 
eherba@szpital4.bytom.pl 

b) Wykonawca reprezentowany będzie przez: ..................... telefon: ......................., e-mail: 
.................... 

11. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić 
przyjęcia dostawy, jeżeli: 

a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) opakowanie będzie naruszone, 
c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia, zaoferowanym w 

postępowaniu i wyszczególniony w arkuszach cenowych stanowiących załączniki do umowy. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej 
informacji na temat stanu realizacji umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji 
przedmiotu umowy na każdym etapie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń 
związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu 
realizacji przedmiotu umowy bądź odniesienia się, faxem lub e-mailem, do wniesionych zastrzeżeń w 
terminie 7 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. 
13. Wykonawca oświadcza, że: 

a) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie 
dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy, 
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b) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, 
potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) realizacji przedmiotu umowy w sposób staranny, odpowiadający powszechnie przyjętym 

standardom i normom technicznym, zgodnie z postanowieniami złożonej oferty, 
b) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na 

realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację 
przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów 
oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  
16. Strony ustalają, iż na potrzeby realizacji niniejszej umowy utworzony zostanie depozyt wyrobów 
medycznych.  
17. Zasady funkcjonowania depozytu:  

a) Wykonawca złoży w depozyt do siedziby Zamawiającego wyroby medyczne będące 
przedmiotem niniejszej umowy w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym koszt 
depozytu nie stanowi odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej, 

b) Strony ustalają, iż Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 17 lit. k) złoży w 
depozyt wyroby medyczne w ilości uzgodnionej z Zamawiającym, ale nie mniejszej niż po 1 
szt. z każdej pozycji, 

c) przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, 
podpisanego przez Strony, 

d) osobą odpowiedzialną za depozyt ze strony Zamawiającego jest: …………………………….., 
e) pobranie wyrobów medycznych z depozytu przez Zamawiającego w celu ich zastosowania 

skutkuje przejściem ich własności na Zamawiającego, 
f) o pobraniu wyrobów medycznych z depozytu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych od ich pobrania, przesyłając mu faksem lub e-
mailem dokument określający rodzaj pobranych wyrobów medycznych z podaniem nazwy, 
numeru katalogowego i ilości sztuk, 

g) zawiadomienie, o którym mowa w lit f) stanowi podstawę wystawienia faktury VAT oraz 
odpowiedniego uzupełnienia depozytu w terminie zawartym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, 

h) uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie 
raportu zużytych wyrobów, przesyłanych po każdorazowym zużyciu, 

i) Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania wyrobów medycznych 
dostarczonych do depozytu na podstawie dokumentu magazynowego, tak by zachować je w 
stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej i udowodnionej szkody 
powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych na przechowanie, 

j) Wykonawca ma prawo, w uzgodnionym terminie, nie rzadziej niż raz na kwartał do kontroli 
depozytu i warunków, w których wyroby są przechowywane, 

k) Strony zobowiązują się do utworzenia depozytu, w terminie do 3 dni roboczych od daty 
zawarcia umowy, 

l) przez cały okres trwania umowy wyroby medyczne przekazane do depozytu muszą mieć 
aktualną datę przydatności do użycia. 

m) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem - kartę implantu dla pacjenta – 
jeżeli dotyczy. 

18. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży ważne dokumenty rejestracyjne 
zaoferowanego asortymentu, określonego niniejszą umową. 
19. Wykonawca ma obowiązek, w terminie do 60 dni po wygaśnięciu umowy, odebrać wyroby 
medyczne pozostałe w depozycie u Zamawiającego. 
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§ 4 
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.  
12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 lit. i). 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE DOSTAWCY 
1. Za realizację każdorazowego zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie, zgodne z cenami zawartymi w załączniku Nr 1 do umowy, który stanowi podstawę 
do rozliczeń finansowych między Stronami, uwzględniające zamówiony i faktycznie dostarczony 
asortyment.  

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Wartość umowy ustalona na dzień jej zawarcia nie może przekroczyć kwoty: 
a) Pakiet nr ... 

 wartość netto:  
 słownie: 
 wartość z podatkiem VAT 

słownie:  
 
Pakiet nr ... 

 wartość netto:  
 słownie: 
 wartość z podatkiem VAT 

słownie:  
itd 
 
b) Maksymalna wartość umowy ustalona na dzień zawarcia nie może przekroczyć: 

 wartość netto:  
 słownie: 
 wartość z podatkiem VAT 

słownie:  
 

4. Ceny zawarte w załączniku Nr 1 do umowy obowiązują przez cały okres trwania umowy, z 
zastrzeżeniem § 11 ust. 4 lit. a), b).  

 
§ 6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie 60 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu (przesłania w formie 
elektronicznej na adres e-mail kancelaria@szpital4.bytom.pl) prawidłowo wystawionej 
faktury VAT do Kancelarii Głównej Zamawiającego. 
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za 
zwłokę. 
4. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy do regulowania należności z 
tytułu realizacji niniejszej umowy znajduje się na „białej liście podatników”, o której mowa 
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w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest do niego rachunek 
VAT. 
5. Wykonawca oświadcza, że właściwy dla Niego jest następujący Urząd Skarbowy: 
……………… 
6. Strony dopuszczają fakturowanie elektroniczne - przesyłane za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania, skrzynka PEPPOL nr ……………………. 
 

§7 

PODWYKONAWCY 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy - zgodnie z treścią oferty Wykonawcy - zostanie 
wykonany z udziałem: 

a) samodzielnie - bez udziału Podwykonawców,* 

b) przy udziale Podwykonawcy - ......…………....... w zakresie 

.....…………......, na zasobach którego Wykonawca polegał przy 

wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

c) przy udziale Podwykonawcy - ....………………... w zakresie 

……………............ 
*zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie 

2. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje się podać 
Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i osób do kontaktów z nimi, o ile są już znane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w ust. 1 poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego.  

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia treści 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

 
§ 8 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę 
umowną w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy licząc za 
każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 3 niniejszej umowy, 

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5 % 
wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia 
zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 
10 ust. 3 niniejszej umowy, 

1.3. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 18 karę umowną w wysokości 
0,5 % wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 3b) niniejszej umowy, licząc za 
każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 18.  

1.4. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w 
wysokości 1 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy,  

1.5. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części 
umowy, 
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1.6. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty 
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może być 
większa niż 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 3b)  niniejszej umowy. 
W przypadku, gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy wartość, o którym mowa w zd.1 
Stronom przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy za zasadach określonych w treści § 10 
ust. 8 z zachowaniem uprawnienia do zaliczenia stosownej kary umownej. 

 
§ 9 

REKLAMACJE 
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od 
jej zgłoszenia. Reklamacja może zostać złożona mailem. Nierozpoznanie reklamacji we wskazanym 
wyżej terminie traktowane jest jako uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 
2. Wykonawca w czasie 24 (dwudziestu czterech) godzin licząc od chwili  znania reklamacji jest 
zobowiązany do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem. 
3. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 9 ust. 2 Zamawiający ma 
prawo do zrealizowania przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy, co jest 
równoznaczne z rezygnacją z wykonania dostawy lub od odstąpienia od umowy na zasadach 
o których mowa w  § 10 ust. 2. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie 
wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 
pkt 1.5. 
 

§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

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 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach.  

2. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy lub realizacji reklamacji Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy. Uprawnienie Zamawiający może zrealizować w terminie 30 
(trzydziestu) dni od dnia upływu terminu dostawy lub realizacji reklamacji. 

3. Zamawiający może odstąpi od umowy, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należytego z tytułu wykonania części umowy.  
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6. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym na koniec miesiąca bez 
zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy lub przerwał jej wykonywanie, a przerwa ta trwała łącznie dłużej niż 10 dni, 

b) jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego 
wezwania, wyznaczającego 10 dniowy termin do usunięcia zastrzeżeń wymienionych przez 
Zamawiającego w wezwaniu nie nastąpiła zmiana ich wykonania. 

 
§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Każda zmiana postanowień umowy lub wprowadzenie do niej nowych postanowień wymaga 

zawarcia stosownego aneksu, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strona, która zamierza zmienić postanowienia umowy lub wprowadzić do umowy nowe 

postanowienia zobligowana jest wystąpić do drugiej Strony na piśmie ze stosownym wnioskiem. 
Wniosek musi zawierać opis proponowanych zmian wraz z projektem konkretnych postanowień, 
które mają zostać wprowadzone lub zmienione, uzasadnienie oraz termin, od którego 
postanowienia mają obowiązywać.  

3. Okoliczność wystąpienia przez Stronę z wnioskiem o zmianę postanowień umowy lub 
wprowadzenie do niej nowych postanowień nie implikuje po drugiej Stronie obowiązku wyrażenia 
zgody na zmianę i zawarcie stosownego aneksu. 

4. Strony, na zasadzie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana 
umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej: 
a) zmniejszenie ceny określonej w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających 

z zasad funkcjonowania rynku powodujących zmniejszenie ceny,  
b) zmiana ustawowej stawki podatku VAT w przypadku jej zmiany – zmiana wartości umowy 

następuje z dniem wejścia w życie zmienionej stawki VAT. W takim przypadku wartości 
netto wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś wartości brutto ulegają zmianie proporcjonalnie 
do zmienionej stawki podatku VAT, 

c) zmiana wyrobu na inny w przypadku zmiany producenta lub zaprzestania produkcji przez 
dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca zaoferuje produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach w 
cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru 
katalogowego, 

d) zmiana wyrobu na inny, o lepszych parametrach i wyżej zaawansowany, w przypadku zmian 
spowodowanych postępem technologicznym o ile jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie 
powoduje zwiększenia kosztów umowy. W takim przypadku Wykonawca zaoferuje produkt o 
lepszych parametrach i wyżej zaawansowany w cenie oferowanej w postępowaniu 
przetargowym wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego, 

e) zmiana terminu, sposobu realizacji podyktowana wystąpieniem innych okoliczności 
niezależnych od Stron, których nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej 
staranności w momencie zawarcia Umowy. Powyższa zmiana może nastąpić po uprzednim 
powiadomieniu pisemnym Zamawiającego o proponowanej zmianie i wyrażeniu zgody na 
taką zmianę przez Zamawiającego, 

f) zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa, 

g) zmiana terminu dostawy oraz czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej 
mającej bezpośredni wpływ na określony termin wykonania zobowiązań umownych. Siła 
wyższa, o której mowa powyżej, to zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i 
któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: 
wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, stany epidemii, ograniczenia związane z 
kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwia wykonywanie 



 8 

przedmiotu umowy. W przypadku takim Strony, w rozsądnych granicach, podejmą wspólnie 
kroki w celu zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy 
polegające na tym, że: 
1. na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu, 
2. strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na konsekwencję finansowe (w tym 
odsetki, kary albo inne konsekwencje finansowe) lub odstąpienie od Umowy przez drugą 
Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych,  

3. każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o 
zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, 
która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 
wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 
również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, 
których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej, 

4. w przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 
obowiązków wynikających z Umowy, 

5. w przypadku gdy okoliczności Siły Wyższej, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy 
wywiązanie się z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony 
umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy 
z tej przyczyny, jej wykonanie i końcowe rozliczenie będzie uzgodnione przez Strony 
umowy. 

h) zmiana danych podmiotów zawierających umowę w przypadkach, o których mowa w treści 
art.: 455 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o takiej zmianie i 
przedstawienia aneksu do Umowy wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, potwierdzonym „za zgodność z oryginałem”, 

i) wydłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania całości 
asortymentu w zakładanym terminie, 

j) zmiana terminu, sposobu realizacji podyktowana wystąpieniem innych okoliczności 
nie- zależnych od Stron, których nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej 
staranności w momencie zawarcia Umowy. Powyższa zmiana może nastąpić po 
uprzednim powiadomieniu pisemnym Zamawiającego o proponowanej zmianie i 
wyrażeniu zgody na taką zmianę przez Zamawiającego, 

k) zmiana § 7 ust.1 umowy w zakresie wskazanych podwykonawców w przypadku 
rezygnacji z podwykonawców, jego zmiany, zmiany wskazanego zakresu 
podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, 
pomimo nie wskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej 
części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. W 
przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca 
powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki 
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

l) zmiana terminu realizacji płatności w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w 
ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 

5. Jednocześnie umawiające się Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w 
okolicznościach i na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 i 3 Prawa zamówień 
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publicznych oraz innych nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę 
wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu 
zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, 
jest nieważna.  

7. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem bezskuteczności: 
a) jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym 

wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności 
uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 

b) nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 
pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 

c) nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji 
ustawowej lub umownej; 

d) celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 
działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m. in. przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. 

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy 
o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu 
umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli. 

9. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 
a) zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 

Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 
Wykonawcy; 

b) umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek 
formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić 
wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem bezskuteczności.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania umowy powyżej 12 miesięcy 
w następujących okolicznościach: 
1) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego na przedmiot 
zamówienia (zmianie ulega wartość brutto umowy, natomiast ceny jednostkowe i 
wartość netto umowy pozostaje bez zmian) i będą obowiązywać od dania wejścia w 
życie znowelizowanych przepisów prawa - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

2) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207 z późn.zm.) - jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę 
umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu 
uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty 
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Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie 
dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje 
stanowisko Wykonawcy, 

3) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa 
Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie 
dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w 
zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny 
zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko 
Wykonawcy, 

4) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie 
przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające 
wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. 
Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym 
zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy. 

5) przedłużenia czasu obowiązywania umowy powyżej 12 miesięcy. W przypadku takim 
Wykonawca, najwcześniej po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy może 
wystąpić z wnioskiem o zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenie Wykonawcy w 
przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, według poniższych 
zasad  
a) każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, gdy 

koszty realizacji zamówienia ulegną zmianie w granicach min.  +/- 10 % w stosunku 
do ich wartości na dzień upływu terminu do składania ofert, 

b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego przyjętego na dzień składania ofert w stosunku do wysokości 
tego wskaźnika na dzień wystąpienia przez uprawnioną Stronę o zmianę w tym 
zakresie, 

c) zmiana wynagrodzenia może być wprowadzone maksymalnie jeden raz w danym 
roku poprzez zestawienie kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz 
wskaźnika ich zmian na zasadach określonych w lit. b), 

d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie może łącznie 
przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w§ 5 ust. 3. 

11. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1), wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
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kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
13. W przypadku zmiany, o którym mowa ust. 10 pkt 3) i 4), wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 
na rzecz Zamawiającego. 

14. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę odpowiedniego wniosku 
oraz dokumentów potwierdzających zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia 
wynikające z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 10 pkt 2) – 4). 

15. W przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 10 pkt 5) Wykonawca zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu 
pierwszym Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości i na zasadach 
określonych w § 8 ust. 1 pkt 1.7. 

16. W sprawach nie unormowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

17. W przypadku pojawienia się sporu w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Strony 
zobowiązują się podjąć stosowne kroki w celu jego polubownego rozstrzygnięcia. 

18. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, które nie zostaną 
rozwiązane przez Strony w sposób, o którym mowa w ust. 17, rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

19. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, oferta wraz z załącznikami w tym 
wypełniony formularz cenowy stanowią integralną część niniejszej umowy. 

20. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- formularz cenowy 


