
 Numer sprawy: ZP 03/21

                                  Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA ZP 03/21/PROJEKT

Zawarta w dniu ………...2021 r. pomiędzy: 

Szpitalem Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie,  ul.  Konstytucji   3 Maja 34, 19-200

Grajewo

NIP: 719-13-61-728

REGON: 450666822

reprezentowanym przez Dyrektora – lek. med. Sebastian Wysocki

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a 

…………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

NIP: 

REGON: 

reprezentowaną przez:

1.  …………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie podstawowym pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą aspiracyjno-

próżniowego  systemu  zamkniętego  do  pobierania  krwi  oraz  drobnych  materiałów

laboratoryjnych”, Numer sprawy: ZP 03/21,  na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu aspiracyjno-

próżniowego  systemu  zamkniętego  do  pobierania  krwi  oraz  drobnych  materiałów

laboratoryjnych zgodnie  z  asortymentem  i  przewidywanym  zapotrzebowaniem,  na

warunkach określonych w niniejszej umowie,  Specyfikacji Warunków Zamówienia, ofercie

Wykonawcy i Załączniku Nr 2 do SWZ.
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2.  Oferowane  wyroby  medyczne  objęte  przedmiotem  zamówienia  spełniają  wymagania

określone  w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmniejszenia  lub  zwiększenia  (+/-20%)  ilości

przedmiotu umowy,  w granicach kwoty o której mowa w § 3 ust.1 Umowy.

4.  Zamawiający  gwarantuje, że minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany

wyniesie 80% wartości przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Dostawa aspiracyjno-próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi  oraz 

drobnych materiałów laboratoryjnych, o których mowa w § 1, obejmuje okres 24 miesięcy 

tj. od dnia ..............…. 2021 r. do dnia ............…. 2023 r. i będzie realizowana sukcesywnie 

zgodnie z zamówieniami cząstkowymi przesyłanymi faxem lub e-mailem, w ciągu ………..

dni od daty złożenia zamówienia, wg pisemnego zapotrzebowania składanego przez 

osoby  upoważnione przez Zamawiającego jak poniżej:

� Magazyn  Medyczny – Magazynier: Agnieszka Gankowska 

� Laboratorium Analityczne- Kierownik: Aleksandra Przyborowska

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć towar  transportem na  swój  koszt  i  ryzyko do

Zamawiającego w  Grajewie,  ul.  Konstytucji  3  Maja  34  do  miejsc  wskazanych  przez

Zamawiającego jak poniżej:

� Magazyn  Medyczny - pomieszczenia w piwnicy

� Laboratorium Analityczne - parter szpitala

3. Wykonawca  gwarantuje  jakość  produktu  zgodną  z  jego  podstawowymi  parametrami.

Wykonawca  wraz  z  pierwszą  dostawą  przedmiotu  zamówienia  na  potwierdzenie

spełnienia wymogów technicznych i jakościowych dostarczonego przedmiotu zamówienia

zobowiązuje  się  do  dostarczenia  dokumentów potwierdzających  treść  Oświadczenia

dołączonego do oferty, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności

CE i jest  dopuszczony do obrotu na polskim rynku,  z  dokładnym oznaczeniem,  której

pozycji dotyczy. 

4. Odbiór towaru odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT.

§  3

1. Całkowita wartość  umowy obliczona wg cen jednostkowych  zaproponowanych w ofercie

i  formularzu  cenowym,  o  których  mowa  w  §  1  pkt.1  umowy  dotycząca  Pakietów

……………… wynosi:

Ogółem wartość ne:o .............................................zł, 

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………

podatek VAT .…..% , tj. ............................. zł,

Ogółem wartość bru:o .............………. zł

Słownie złotych: ........................................……………………………………………………………
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2.  Ustalona  w  §  3  ust.  1  cena  będzie  stała  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  z

zastrzeżeniem zmiany cen wynikającej z § 4 niniejszej Umowy.

3. W przypadku obniżki cen oferowanego sprzętu jednorazowego użytku przez Producenta,

Wykonawca zobowiązuje się do ich obniżenia proporcjonalnie do obniżki.

4. Wszelkie zmiany cen (poza obniżką) będą udokumentowane przez Wykonawcę.

5.  Wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem na jego konto

……............................................................................................................................  bankowe

Wykonawcy  ujawnione  w rejestrze  podatników  VAT  w  ciągu  30  dni  po  otrzymaniu

faktury za dostarczony towar.

6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w

ostatnim dniu upływu terminu.

§ 4

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczania  aspiracyjno-próżniowego  systemu

zamkniętego do pobierania krwi   oraz drobnych materiałów laboratoryjnych, o których

mowa w § 1 o wysokim poziomie użytkowym i funkcjonalnym.

2. Każda partia posiadać będzie: nr katalogowy, wielkość, okres ważności, druki informujące

w języku polskim, itp. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w ciągu trzech dni roboczych od jego

odbioru. 

4.  W razie stwierdzenia wad, braków lub nadwyżek pod względem asortymentowym lub

ilościowym,  Zamawiający  prześle  reklamację  Wykonawcy,  który  udzieli  odpowiedzi  w

ciągu  trzech dni roboczych od jej otrzymania.

5. Termin ważności oferowanego asortymentu  wynosić powinna  minimum 12 miesięcy od

daty dostawy.

6.  W  nieprzewidzianych  przypadkach  braku  objętego  umową  przedmiotu  zamówienia

danego  Producenta  dopuszcza  się  za  zgodą  Zamawiającego  sprzedaż  odpowiednika

innego Producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie.

                                                                          § 5

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą kary

umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zamówienia częściowego – w wysokości

0,5% wartości danego Zamówienia;

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji tj. 0,5% wartości zamówienia,

którego dotyczyła reklamacja;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wysokości  10% kwoty

3



wynagrodzenia umownego neOo danego zadania;

3.  Naliczone  kary  umowne  Zamawiający  ma  prawo  potrącić  z  należności  Wykonawcy

objętych fakturami za poszczególne dostawy częściowe.

4.  W  przypadku  braku  możliwości  potrącenia  kary  umownej  zgodnie  z  zapisami  ust.  3

Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zobowiązany

będzie do zapłacenia należytej kary.

5.  Jeżeli  kara  umowna  nie  pokryje  szkody,  Zamawiający  ma prawo  dochodzić

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 15%

wartości umowy neOo, o której mowa w par. 3 ust. 1 umowy.

§ 6

1. Wykonawca odpowiada za ilość i jakość dostarczonego towaru.

2.  W przypadku braków  ilościowych,  wad  jakościowych  lub  uszkodzeń  towaru  podczas

transportu. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o tym fakcie w ciągu 3 dni od

daty ich ujawnienia.

3. Reklamację zgłoszoną w sposób określony w ust. 2 Wykonawca rozpatrzy niezwłocznie nie

później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia. Brak odpowiedzi w

w/w terminie uznaje się za przyjęcie reklamacji.

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  na  własny  koszt  do:  uzupełnienia  brakującego  towaru,

wymiany uszkodzonego lub wadliwego towaru na wolny od wad w terminie 7 dni od

otrzymania reklamacji.

§ 7

W razie wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie Umowy nie

leży w interesie publicznym lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu

interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca

może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia   należnego  z  tytułu  wykonania  części  Umowy.

Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  pozostakych  przypadkach przewidzianych  w

ustawie PZP. 

  § 8

1. Do koordynowania dostaw strony wyznaczają następujące osoby:

• ze strony Zamawiającego

             1) …………………………………………………………………………………………………

             2) …………………………………………………………………………………………………
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• ze strony Wykonawcy ....................................................................................................………

2. Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym

postępowaniu.
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 9

1. Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają zgody obu stron na piśmie – pod rygorem

nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku art.

436 ust. 4 pk b:

• wystąpienia  okoliczności  siły  wyższej,  w  szczególności  takich  jak:  pożar,  powódź,

niszczące  działanie  wiatru,  gradobicie,  uderzenie  pioruna,  upadek  statku

powietrznego,  które  to  okoliczności  przyczyniłyby  się  do  opóźnienia  wykonania

świadczenia  Wykonawcy  –  przedłużenie  terminu  na  wykonanie  świadczenia

Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia,

• obniżenia  wartości  umowy przez Wykonawcę np.  poprzez udzielenie rabatu przez

Zamawiającego lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego,

• niewykorzystania  wartości  umowy  określonej  w  §  1  ust.  4 Umowy,  w  terminie

określonym w § 2 ust.  1  –  w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość

przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż

do wykorzystania wartości umowy,

• zmiany  przepisów  prawa,  jeżeli  skutkuje  ona  koniecznością  zmiany  postanowień

niniejszej umowy,

• jeżeli  Wykonawca  dostarczający przedmiot  zamówienia  zmienił  dane  firmy (np.  w

wyniku  przekształceń,  przejęć  itp.)  możliwe  jest  sporządzenie  aneksu  do  umowy

zmieniającego dane firmy.

3. Ponadto zmiana wysokości ceny może nastąpić w przypadku zmiany:

a) stawki  podatku  od  towarów  i  usług, która  wynikać  będzie  z  powszechnie

obowiązujących przepisów prawnych, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej  ,  ustalonych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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d) 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. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. a) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  

Wykonawcy po zmianie Umowy. 

5.  W sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych w ust.  3  pkt.  b niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów

zmieniających  wysokość  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.  Wniosek  powinien

zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw  prawnych oraz

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w

szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za

pracę  na  kalkulację  wynagrodzenia.  Wniosek  powinien  obejmować  jedynie  dodatkowe

koszty  realizacji  Umowy,  które  Wykonawca  obowiązkowo  ponosi  w  związku  z

podwyższeniem  wysokości  płacy  minimalnej.  Zamawiający  oświadcza,  iż  nie  będzie

akceptował,  kosztów  wynikających  z  podwyższenia  wynagrodzeń  pracownikom

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

6. W sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych w ust.  3  pkt.  c  niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy

w zakresie płatności  wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  składki na

ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia  Wykonawcy  po  zmianie  Umowy,  w  szczególności  Wykonawca

zobowiązuje  się  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  podwyższenia

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad,  o  których mowa w ust.  1  pkt.  c  niniejszego

paragrafu  na  kalkulację  wynagrodzenia.  Wniosek  może  obejmować jedynie  dodatkowe

koszty realizacji  Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. c niniejszego paragrafu. 

7.  W sytuacji  wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.  3  pkt.  d  niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy
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w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i

wysokości  wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  Wniosek powinien zawierać

wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw  prawnych  oraz  dokładne

wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia  Wykonawcy  po  zmianie  Umowy,  w  szczególności

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. d

niniejszego  paragrafu  na  kalkulację  wynagrodzenia.  Wniosek  może  obejmować  jedynie

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku

ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. d niniejszego paragrafu. 

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 3 pkt

a)-d) obejmować będzie wyłącznie płatności, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

9. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu

na  zmianę  wynagrodzenia  należy  do  Wykonawcy  pod  rygorem  odmowy  dokonania

zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

10. Zmiany o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane adekwatnie do okoliczności które

je  uzasadniają,  w  szczególności  ewentualna  zmiana  zasad  rozliczeń  powodująca

podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  wyłącznie o  wskaźnik wynikający  z

obowiązujących przepisów lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.

§ 10

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy lub jej części w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie będzie posiadał lub utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania

przedmiotu   zamówienia,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

3) Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, nie będzie wykonywał bądź

będzie niewłaściwie wykonywał  obowiązki wynikające z łączącego strony stosunku

prawnego wynikającego z niniejszej umowy,

4) rażącego  naruszenia  postanowień  umowy  przez  Wykonawcę,  w  szczególności

przeniesienia  przez  Wykonawcę  wierzytelności  wynikającej  z  niniejszej  umowy  lub

przekazu  świadczenia  Zamawiającego,  posłużenia  się  przez  Wykonawcę

podwykonawcą bez zgody Zamawiającego. 

5) dwukrotnego  niewykonania  lub  nienależytego  zrealizowania  dostawy  lub  innego

obowiązku wynikającego z umowy.

2. Fakt  odstąpienia  od  umowy następuje  w  formie  pisemnej  z  podaniem  uzasadnienia  w

terminie jednego miesiąca od stwierdzenia  okoliczności , o której mowa w ust. 3 powyżej.

3. Strony  ustalają,  że  w  przypadku  wystąpienia  sytuacji  wyjątkowych  (np.:  ognisko

epidemiczne,  epidemia,  jednostkowe  sytuacje  zagrożenia),  a  także  w  przypadku,  gdy

liczba dni wolnych (następujących bezpośrednio po sobie) wynosi więcej niż 2, możliwa
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jest zmiana częstotliwości wykonania usługi, która nie wymaga sporządzenia aneksu do

umowy. Zmiana ta nie może powodować przekroczenia łącznej wartości umowy bruOo.

§ 11

1. Wykonawca nie  może  bez pisemnej  zgody  Zamawiającego przenieść  na  osobę  trzecią

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego

(w rozumieniu art. 9211-9215 Kc), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za

długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887

Kc).  W  razie  niewywiązania  się  z  niniejszego  zobowiązania,  Wykonawca  zapłaci

Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  wartości  świadczenia,  które  poręczyciel

spełnił wobec Wykonawcy.

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania  dostaw wynikających z niniejszej  umowy

osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.        

    § 12

Sprawy  sporne,  w  zależności  od  wartości  przedmiotu  sporu,  rozstrzygać  będzie  sąd

Rejonowy lub Okręgowy w Białymstoku.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową stosuje  się  przepisy prawa polskiego

a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym   dla

Zamawiającego i Wykonawcy.

……………………………………                                             …………………………………...

           Wykonawca        Zamawiający
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