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 załącznik nr 8-SWZ  

Umowa nr ....../_________  (wzór umowy) 
 
Zawarta w dniu ......................roku w Wolsztynie 
Pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
ul. Wschowska 3 
64-200 Wolsztyn wpisanym do KRS pod nr 0000033810, prowadzonym przez prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy z dnia .............r., posiadającym 
REGON: 970773426, NIP 923-15-06-721,  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
Reprezentowanym przez:  
Dyrektora ____________________________ , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  
_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”) 
ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP ______________________________________, REGON 
_________________________ , wysokość kapitału zakładowego __________________________________. 
reprezentowaną przez: 
_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)  

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________ 
z siedzibą w ______________________________ („Wykonawca”) ul __________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i 
Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________ 

 

działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działających 

wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie „Wykonawcy”): 
1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer 
identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 

2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer 
identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 

3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer 
identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 
_________ r.  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

 
działającego na podstawie wypisu z ………………………………………… nr ............................prowadzonego przez 



    

   

 

..................................................................z dnia .............r., posiadającym NIP nr .............................. 
 
zwanego w dalszej części Wykonawcą 

§1  
Preambuła 

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn "zakup monito ra do ciągłych  

pomiarów hemod ynamicznych na po trz eby Oddział u AIiT SPZOZ w Wolszty nie” ;  TP/21/ 2021,   na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm.– „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści: 

§ 2  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „zakup monito ra do  ciągłych pomiarów hemodyn amiczn ych n a 

potrzeby  Oddzi ału AIiT SPZOZ w Wolsztyn ie ” ;  TP/21/2021,  

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy (przedmiotu zamówienia) , parametry graniczne wymaganego monitora 

zostały odpowiednio opisane w załączniku nr ________ do Umowy (odpowiednio załącznik nr 2 -parametry graniczne 

monitora do pomiarów hemodynamicznych) do SWZ.  

3. Przedmiot Umowy obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie, przekazanie do eksploatacji oraz 

przeszkolenie w zakresie obsługi i użytkowania. 

4. Miejscem realizacji przedmiotu Umowy będzie siedziba Zamawiającego, tj. SPZOZ w Wolsztynie; Oddział 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

5. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu Umowy  

a) przedmiot Umowy musi spełniać wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania, 

b) przedmiot Umowy  musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieużywany, nie eksponat wystawowy oraz 

spełniać wymagania opisane w załączniku nr _________________do Umowy. 

c) Zamawiający wymaga, aby przedmiot Umowy, który został zakwalifikowany jako wyrób medyczny spełniał 

narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane 

przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja, 2010 r. o wyrobach medycznych 

(Dz.U.2020 poz.186 z późn zm.) 

d) Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu, transportu oraz montażu 

wszystkich elementów wyposażenia oraz przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i użytkowania 

ponosi wykonawca.  

6. Wymogi dotyczące gwarancji i serwisowania 

a) na oferowany przedmiot Umowy Wykonawca udzieli  _____________ miesięcznej gwarancji liczony od daty dostawy 

monitora do ciągłych pomiarów hemodynamicznych oraz minimum 36 miesięcznego okres rękojmi (zostanie 

uzupełnione zgodnie z Ofertą), 

b) Przedmiot Umowy jest objęty autoryzowanym serwisem producenta sprzętu, przy czym wymagany czas reakcji 

na zgłoszenie awarii oraz usterek wynosi maksymalnie do 8 godzin od chwili zgłoszenia awarii, czas naprawy 

maksymalnie do 24 godzin od daty zgłoszenia. Pod pojęciem czasu reakcji serwisu należy rozumieć przyjęcie 

reklamacji i podjęcie działań zmierzających do usunięcia usterek na miejscu w siedzibie Zamawiającego. 

c) W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy może zostać wydłużony 

maksymalnie do 3 dni roboczych. 

d) w ramach gwarancji wykonawca będzie wykonywał  nieodpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymaganiami 

producenta (nie rzadziej jednak niż raz w roku).  

e) Najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 

nieodpłatnego przeglądu technicznego.  

f) W ramach umowy Wykonawca zobligowany będzie: zapewnić transport przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego w taki sposób, aby spełnić warunki narzucone w tym zakresie przez producenta.  

g) W przypadku przekroczenia terminów napraw gwarancyjnych powyżej 72 godzin wymagane jest wydłużenie 

okresu gwarancji o cały okres ewentualnej niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

h) W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wchodzącego w skład 



    

   

 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element lub podzespół na nowy wolny od wad. 

§ 3 

Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot Umowy 
1. Wartość przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ustala się na kwotę _______________ zł, (słownie:_____________), która jest 

zgodna z ofertą z dnia ____________ r. stanowiącą załącznik nr _____________  do umowy). 
2. Ceny podane w załączniku, o którym mowa powyżej obejmują wartość przedmiotu umowy, wszystkie określone 

prawem podatki (w tym także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę oraz inne koszty związane z realizacją 
umowy, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego.  

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru sprzętu  bez uwag.  
4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu maksymalnie do 60 dni od daty wystawienia faktury 

Zamawiającemu. 
§ 4 

Zasady realizacji przedmiotu Umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy o cechach określonych w ofercie z dnia 

_________________________. r. tj. załączniku nr __________________ do Umowy. 

2. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 3 dni robocze od daty podpisania umowy.  

3. Dostawa  realizowana jest na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

4. Miejsce dostawy określono w §2 ust. 4 

5. Dostawę należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430, 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia sprzętu, z uwzględnieniem wszelkich 

materiałów niezbędnych do uruchomienia dostarczonego sprzętu w celu prawidłowego funkcjonowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Przekazanie urządzeń i wyposażenia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym sporządzonym  

z udziałem obu stron. 

8. Przy odbiorze urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację dotyczącą 

przedmiotu dostawy, sporządzoną w języku polskim, w tym w szczególności: 

a)  Paszport techniczny, 

b)  Instrukcję obsługi, 

c)  Instrukcję/ zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji urządzenia, 

d)  Wykaz autoryzowanych  punktów serwisowych. 

9. Za datę oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega od obowiązujących 

norm i warunków oferty. 

11. Wszelkie szkody podczas transportu obciążają Wykonawcę. 

§ 5  
Wykonanie zastępcze  

1. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania 
interwencyjnego zakupu u innego źródła. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnej 
różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikająca z umowy a ceną zakupu u osoby trzeciej oraz koszty dostawy, uruchomienia 
oraz przeszkolenia personelu. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności poprzez wystawienie pisemnego dokumentu obciążającego 
Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie odpowiedniego zapisu umowy) z 
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 15 r ustawy z dnia 02 marca 2020 r. Szczególne rozwiązania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.) 

3. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia należności w sposób określony w § 5 ust. 2 Zamawiający wystawi 
notę obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie odpowiedniego zapisu umowy),  którą Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.   

§ 6 
Wydłużenie terminu realizacji umowy  



    

   

 

Wydłużenie terminu realizacji całej Umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej (o której mowa w § 12 
Umowy)  o okres trwania przeszkody, na warunkach określonych w § 11 Umowy.  

§ 7  
Postępowanie reklamacyjne  

1. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym Przedmiocie Umowy w wyniku uszkodzeń w czasie transportu Wykonawca 
zobowiązuje się wymienić reklamowany towar na wolny od wad na swój koszt. 

2. Zasady rozpatrywania reklamacji określa § 2 ust. 6 Umowy.   

§ 8  
Czas trwania umowy  

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy w terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy.  

§ 9  
Kary umowne za nieterminową realizację zamówienia na odczynniki  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 20% wartości umowy z podatkiem VAT określonej w § 3 ust. 1 Umowy, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 0,5% wartości towaru z podatkiem VAT nie dostarczonego  
w terminie za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającego 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do 
zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

4. W przypadku niedotrzymania warunków umowy w zakresie postępowania reklamacyjnego niniejszej umowy, 
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę każdorazowo karami umownymi w kwocie 500,00 zł.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa 
zastrzeżone kary umowne. 

6. Strony ustalają, że maksymalny limit kar umownych nie przekroczy 20% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1.  

§ 10  
Postanowienia ogólne 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego 
oraz przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w całości jeśli druga strona naruszy w sposób rażący 

postanowienia tej umowy, lub zaistnieją okoliczności, których w chwili jej podpisania nie można było przewidzieć. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
5. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo 

poprzez bezpośrednie negocjacje.  
6. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu 

ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy. 
9. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, 

Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. 
Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy: 

a) Umowa; 
b) Opis Przedmiotu Zamówienia; 
c) inne Załączniki do Umowy. 

10. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące będzie 
postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami 
Umowy. 

11. Zasady, o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej, stosuje się pod warunkiem, że powyższe przypadki nie są oczywistą 
omyłką pisarską lub rachunkową 

12. Załącznikami  do Umowy są   
a) ____________________________________ 
b) ____________________________________ 



    

   

 

§ 11 
Istotne zmiany umowy  

1. Strony na zasadzie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg 
zasad i na warunkach określonych poniżej.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: 
1) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli 

konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego. Zmiany w tym zakresie 
ograniczone będą wyłącznie do dostosowania umowy do zmienionych regulacji prawnych. 

2) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku opisanym w § 6, gdy ze względów 
organizacyjnych lub technicznych leżących po stronie Zamawiającego, nie było możliwe przystąpienie do 
wykonania lub kontynuowanie umowy, w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, np. z powodu 
niezrealizowania całości dostawy w planowanym 24 miesięcznym terminie. W takim przypadku zmiana zostanie 
dokonana o czas nie dłuższy niż 6 miesiące.  

3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do 
realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których 
Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zwiększenia 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający 
dopuszcza wskazanie członka lub członków konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru 
wynagrodzenia.  

5) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony 
w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować 
braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.  

6) Dopuszcza się możliwość zastąpienia przedmiotu Umowy innym przedmiotem Umowy, które będą spełniać 
wszystkie minimalne przedstawione w SWZ wymagania w zakresie funkcjonalności, a dodatkowo ze względu na 
zmiany produkcyjne czy technologiczne jakość produkowanego przedmiotu Umowy okaże się nie gorsza niż 
pierwotnie oferowana, jeżeli zostanie wprowadzony do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany lub 
udoskonalony. W takim przypadku dopuszcza się możliwość obniżenia ceny.  

7) zmiany nie powodujące zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia tj. 
w przypadku zaistnienia następujących okoliczności :  

a) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), 
b) zmiany nazwy handlowej oferowanego przedmiotu Umowy,  
c) zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu Umowy . W takim przypadku nastąpi przeliczenie ilości 

sztuk na odpowiednią ilość opakowań.  
d) zmiany wyglądu opakowań wprowadzonych przez producenta,  
e) zmiany zasad etykietowania przedmiotu Umowy wskutek zmienionych regulacji prawnych, 
f) zmian numerów katalogowych 

3. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 2 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia 
zmiany. 

4. Na zasadzie art. 436 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
 

W przypadku, o którym mowa powyżej  tj. zmiany stawki podatku vat lub podatku akcyzowego cena netto nie 
ulegnie zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Zmiana nie wymaga 
sporządzenia odrębnego aneksu do umowy. W przypadku zmiany podatku akcyzowego zostanie on naliczony w 
obowiązującej wysokości.  W przypadku zmiany przez producenta klasyfikacji wyrobu powodującej brak 
możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT Wykonawca musi udowodnić datę zmiany klasyfikacji 
wyrobów.  

5. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 4 litera a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga 
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia 
zmian. 

6. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 
umowy, sporządzonego przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmian wskazanych 
w § 11 ust. 4 litera a). 

7.  Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania do Zamawiającego propozycji/projektu aneksu do umowy 
prześle Zamawiającemu ewentualne uwagi lub propozycje zmian. 

8. W przypadku gdy Zamawiający otrzyma zasadne uwagi od Wykonawcy do aneksu do umowy, zmiany zostaną 
uwzględnione w aneksie, a sam aneks podpisany przez Strony umowy. 



    

   

 

9. W przypadku niezgodności lub rozbieżności oferty z SWZ, za wiążące strony uznają postanowienia zawarte w SWZ. 
10. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie określone jako nieistotne:  

1) zmiany numeru rachunku bankowego, na które Zamawiający winien przelewać wynagrodzenie Wykonawcy, 
2) zmiany danych teleadresowych stron umowy lub innych danych zawartych w rejestrach publicznych. 

§ 12 
Klauzula siły wyższej  

1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jeżeli wykonanie 
zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej powstałe po dacie podpisania umowy.  

2. W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o:  
 charakterze niezależnym od stron  
 którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy 

 którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności  
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość 

wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez ograniczania się do nich, jeśli tylko 
warunki określone w ust. 2 tiret 1-3 są spełnione: 

a) wojna, działania wojenne , inwazja, działania wrogów zewnętrznych  
b) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny  
c) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel wykonawcy, podmioty 

udostępniające  zasoby, podwykonawców  
d) klęski żywiołowe takie jak np.: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy, powodzie  
e) COVID 
f) przerwanie łańcucha dostaw  przez Producenta  

4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby 
wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia jeżeli opóźnienie w 
wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem zdarzenie siły 
wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności jeżeli są one wynikiem 
zaistnienia siły wyższej.  

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązywanie 
sie z jej zobowiązań , strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące 
charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci 
inaczej wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich obowiązków wynikających z umowy stosując środki 
alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez zamawiającego.  

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 180 dni, niezależnie do jakiegokolwiek 
wydłużenia okresu realizacji jakie  może zostać przyznane wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego 
terminu okresu wypowiedzenia. wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do jej 
odstąpienia.  

§ 13 
Odstąpienie od umowy  

1) Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowie. 

2) Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:  
 wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy  
 wykonawca nie dostarcza lub dostarcza przedmiot umowy o innych cechach niż opisane w Umowie 
 w przypadku trzy krotnej nieterminowej dostawy lub powtarzającej się złej jakości dostaw lub nieuwzględnienia 

reklamacji w terminach określonych w umowie.   
 dokonuje cesji Umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 

3) Umowne odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie do 30 dni od dnia 
powzięcia informacji o podstawie do jej odstąpienia oraz musi zawierać uzasadnienie. 

4) W przypadku, o którym mowa w § 13 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

§14  
Informacje poufne 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji 
Umowy, które są tajemnicą przedsiębiorstwa w tym poufnymi informacjami handlowymi lub jako takie traktowane są 
przez drugą Stronę. W szczególności za dane takie uznaje się: dane osobowe pacjentów,  dane osobowe pracowników 
ZAMAWIAJĄCEGO, dane finansowe ZAMAWIAJĄCEGO oraz jego kontrahentów. 



    

   

 

2. ZAMAWIAJĄCY, jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt.4 Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926, z póź. zm.) powierza przetwarzanie zbioru 
danych osobowych pacjentów WYKONAWCY. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez WYKONAWCĘ wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w 
§ 2, ust. 1 Umowy. 

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować czynności, o których mowa w art. 7 pkt. 2 Ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

5. WYKONAWCA gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych pochodzących od ZAMAWIAJĄCEGO dopuszczeni 
będą wyłącznie pracownicy i współpracownicy WYKONAWCY. 

6. WYKONAWCA oświadcza, że po podpisaniu umowy dostarczy w terminie 14 dni oświadczenia o zachowaniu w 
tajemnicy danych osobowych podpisane przez personel WYKONAWCY dedykowany do realizacji Umowy, w celu 
wydania jego członkom imiennych upoważnień, zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. 

7. Każdorazowo przy zmianie personelu WYKONAWCY dedykowanego do realizacji Umowy WYKONAWCA będzie 
zobligowany do dostarczenia oświadczeń dla nowo powołanych członków personelu WYKONAWCY w celu wydania 
upoważnień oraz anulowania upoważnień dla odwołanych członków personelu WYKONAWCY. 

8. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych,  a w szczególności 
realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. ZAMAWIAJĄCY ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez 
żądanie od WYKONAWCY udzielenia pisemnych wyjaśnień we wspólnie ustalonym terminie lub jeżeli okażą się one 
niewystarczające, poprzez inspekcję lokalizacji, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe.  

9. WYKONAWCA ma obowiązek zastosować się do uzasadnionych wskazań ZAMAWIAJĄCEGO mających na celu usunięcie 
stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, we wspólnie ustalonym 
terminie”. 

§ 15  
Osoby uprawnione do kontaktów na etapie realizacji umowy 

1. Wykonawca wyznacza uprawnionego pracownika do kontaktowania się z Zamawiającym …………….. nr tel. ........... 
2. Zamawiający wyznacza uprawnionego do kontaktu w osobie ……………………………………...: …………….. nr tel. 
…………………………lub osób przez niego wyznaczonych………………..…. nr tel.……………………………. 
3. Zmiana osób wymienionych powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy.  

 
§ 16 

Ustrukturyzowane faktury  
1. Wykonawca 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 („Ustawa o Fakturowaniu”).  

2. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 11, Wykonawca jest 
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). 
Wystawiona przez Wykonawcę 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, których 
dotyczy.  

3. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 923-15-06-721. 
4. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo 

wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 6 powyżej, do konta Zamawiającego na 
PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

5. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do 
SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).  

1. Zapłata:  
1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana 
na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018  r. poz. 2174 z późn. zm.), 
2) 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 Wykonawcy. 



    

   

 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść 
na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

3. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) wskazanego 
członka konsorcjum (jeżeli zamówienie realizowane jest przez Konsorcjum) zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.  

4. Wykonawca 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 2018 r. poz. 2187 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 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż 
Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z 
późn. zm.).  

5. Za dokonanie płatności uznaje się dokonanie obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Nie dopuszcza się możliwości kalkulacji w innych walutach, a także prowadzenia rozliczeń w innych walutach. 
7. 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. 

8. Wykonawca będzie wystawiał odrębne noty odsetkowe i doręczał je Zamawiającemu. 

 
 

Zamawiający:         Wykonawca: 


