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DZP.2612.12.2021       Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

U M O W A   Nr .............. 

zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy 
ustawy Prawo zamówień  publicznych  na dostawę soczewek, zestawów i akcesoriów do operacji ocznych do 
107. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu    

 
zawarta w dniu ........................ w Wałczu  

pomiędzy:  

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, mającym swoją siedzibę przy ul. 
Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, NIP 7651495874, REGON 570544566, KRS 0000009405, Księga 
Rejestrowa Nr 000000018563 (W – 32), zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
Ppłk. Michała Wawreszuka – cz. p. o. Komendanta  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a firmą: 

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

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

§ 1 
       PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa towar określony w pakiecie …………...... załącznika nr 2 do 
niniejszej umowy (formularz asortymentowo cenowy), stanowiący integralną część umowy,  
w asortymencie dopuszczonym do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wymagania 
określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu i posiada wymagane prawem 
dokumenty, stwierdzające  dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.  

        
3.   Strony Umowy ustalają, że będą się niezwłocznie, wzajemnie informować  o wpływie okoliczności     

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 
wystąpić. Strony  umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające ten wpływ.  W pozostałym zakresie obowiązują  
i będą  obowiązywać przepisy szczególne opublikowane w związku z  wystąpieniem COVID-19. 

 
 

§ 2 
REALIZACJA DOSTAW 

 
1. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych składanych przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego drogą e-mailową za potwierdzeniem odbioru. 
 

2. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu zależna będzie od rzeczywistych potrzeb  
i posiadanych środków Zamawiającego, przy  czym minimalna wielkość realizacji zamówienia została 
określona na poziomie 70%  przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  
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3.    Wykonawca zamówiony towar dostarczy Zamawiającemu własnym środkiem transportu od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu 48 godzin licząc od chwili złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego w sposób opisany w § 2 ust. 1. 

 
 

4. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do apteki szpitalnej    
       mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Kołobrzeskiej 44 w Wałczu w godz. 7:30 – 14.00. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

 
6.   Jeżeli dostawa przedmiotu umowy będzie wypadała w dniu ustawowo wolnym od pracy lub poza 

godzinami pracy apteki szpitalnej, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym 
terminie. 

 
 
7.   Wszelkie szkody powstałe podczas dostawy oraz powstałe w związku z dostawą przedmiotu umowy 

transportem Wykonawcy, obciążają Wykonawcę. 
 
8.     Produkty  o terminie ważności krótszym niż 12 miesięcy mogą być dostarczone po  uprzednim uzgodnieniu 

z kierownikiem apteki szpitalnej Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub drogą e-
mailową za potwierdzeniem odbioru. 

 
9.    W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 3 lub § 2 ust. 4 lub  w § 3 ust. 

3 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu przedmiotu zamówienia we własnym 
zakresie u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo 
obciążyć Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną  za określone produkty farmaceutyczne wynikającą  
z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego u którego dokonano zakupu. Powyższe 
nie zmienia uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych określonych w § 7 ust. 1 lit. a), c) lub 
d) niniejszej umowy.  

 
10.   Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego  odbioru zamówienia dostarczonego zgodnie ze złożonym  
        zamówieniem oraz do zapłaty uzgodnionej ceny za przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 do 

umowy. 
 
11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w poszczególnych pakietach, jednak  ogólna 

wartość umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,  nie może być wyższa.     
 
 12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami wykonywania umowy i nie stanowią one  
         przeszkody do wykonania umowy oraz iż nie będzie z tego tytułu podnosił wobec Zamawiającego żadnych  
         roszczeń. 

§ 3 
REKLAMACJE 

1. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą 
Wykonawcy drogą e-mailową za potwierdzeniem odbioru, w terminie 24 h od stwierdzenia niezgodności 
jakości lub ilości  dostarczonego towaru z zamówieniem. 
 

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia na złożoną reklamację w ciągu 24h od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku 
braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę. 

 
3. W   przypadku    uznania    reklamacji    za  zasadną   Wykonawca  zobowiązany jest w  terminie  3 dni   

roboczych od chwili złożenia reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe 
na własny koszt, ryzyko  i we własnym zakresie.  

 
4. Terminy   określone w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu dotyczą dni roboczych od poniedziałku do piątku.  

§ 2 ust. 9 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 
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§4 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. Ze  strony Zamawiającego osobą upoważnioną do nadzoru nad realizacją umowy, do  kontaktów, a także 
do składania zamówień i reklamacji jest: 
Kierownik Apteki Zakładowej: Beata Wawreszuk lub upoważniony pracownik, tel. 261 47 28 62.         

2.   Ze    strony    Wykonawcy    osobą    upoważnioną  do   kontaktów   w tym do odbioru zamówień  i  
reklamacji jest: 

      imię i nazwisko:   ………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
      numer  telefonu:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     adres poczty elektronicznej (do składania zamówień i reklamacji) ……………………………………………………………… 
 
3.   Strona     zainteresowana     poinformuje    drugą     stronę   niniejszej  umowy  w  formie pisemnej  

o każdorazowej zmianie osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zamówień, a w szczególności  
o zmianie zakresu upoważnienia, zmianie jej danych i numerów telefonów. 

 
§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy cenę podaną 

odpowiednio do każdego produktu wymienionego w załączniku nr 2 do umowy w wysokości ogółem: 
      /suma cen wygranych pakietów/ 

cena brutto .......................................................................................... zł  
/słownie .............................................................................................. zł 

      Ceny poszczególnych produktów określone są w załączniku nr 2 do umowy. 
 
2. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę  

w terminie do 7 dni od każdej dostawy. W przypadku dołączania do dostawy tylko dokumentu WZ, 
Wykonawca niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni od każdej dostawy, prześle fakturę w formie pisemnej.  

 
3. Zamawiający wymaga dostarczenia faktury, która zawiera serię, datę ważności, cenowe oraz ilościowe 

rozbicie przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku nr 2 do umowy.  
 
4. Data dostarczenia faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy przedmiotu 

umowy, którego ta faktura dotyczy. 
 
5. Potwierdzeniem odbioru zamówionych produktów farmaceutycznych jest złożenie na fakturze lub 

dokumencie WZ, pod pieczątką firmową Zamawiającego podpisu osoby, która faktycznie towar od 
Wykonawcy odebrała. 

 
6. Za dostarczony przedmiot umowy, Zamawiający zapłaci przelewem  na konto  wskazane na fakturze. 

Termin płatności faktury - 60 dni od dnia skutecznego  doręczenia  prawidłowo wystawionej zgodnie z ust. 
5 powyżej  faktury Zamawiającemu, przy czym dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

 
7. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod 

względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez 
Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której  ta faktura dotyczy będzie biegł 
na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta i dostarczenie faktur 
korygujących powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez 
Zamawiającego. 

 
8. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot  wierzytelności 

przysługujących mu względem Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności. 
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§ 6 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadkach, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów  
i usług,  

b) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
c) obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2, w przypadkach, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy,  
d) zmiany podmiotów, na których zasobach Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. Dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod 
warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków. 

e) zastąpienia wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą: 
aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 
innych istotnych zmian umowy 

f) podwykonawstwa, o którym mowa w § 9 umowy  w przypadkach, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawierania umowy, 

g) Zmiany terminu wykonania w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej wartości 
zamówienia na okres nie dłuższy niż  3 miesiące; 

 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1.   W   razie  stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  lub 
części umowy, Wykonawca zapłaci kary  umowne:  
a) w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje  go  

w jednej dostawie w terminie określonym w § 2 ust. 3 lub § 2 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 9 niniejszej umowy; 
 

b) gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub w danej części z powodu 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 5% wartości brutto 
niezrealizowanej danej części umowy określonej w załączniku nr 2 do umowy lub odpowiednio w 
wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto całości umowy; 
 
 

c)  w wysokości 3% wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie, w przypadku  
uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki.  

              Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających  z § 2 ust. 9 niniejszej umowy; 
 
         d)  gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od danej części umowy lub całości umowy lub w inny sposób  
              ją zakończy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 5%  
              wartości brutto niezrealizowanej  danej części umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy lub  
              odpowiednio w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto całości umowy. 
 
2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania,  przenoszącego  wysokość  kar  

umownych  do  wysokości  poniesionej  szkody oraz sumowania kar umownych powstałych na skutek 
jednego zdarzenia.   

3. Strony wprowadzają limit maksymalny wysokości naliczonych kar umownych, z jakiegokolwiek tytułu do 
wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  Zamawiający 
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
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§8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego tj. w terminie 14 dni licząc od dnia zaistnienia przyczyn  
      uzasadniających odstąpienie, odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) Wykonawca został przez Zamawiającego obciążony trzykrotnie karami określonymi w § 7 ust. 1 lit. a) 
lub c) niniejszej umowy; 

b) w przypadku dwukrotnego uchybienia terminowi dostawy określonemu w § 2 ust. 3 niniejszej  
umowy; 

            c)   Wykonawca nie dostarczył w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w §1 ust. 5 
                    niniejszej umowy;  
            d)   wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili 
                   zawarcia umowy w tym zmian obowiązujących przepisów lub decyzji właściwych organów; 
            e)  Wykonawca ogłosił upadłość lub w inny sposób zakończył prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu  

          istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie  
          można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 
4. Odstąpienie  od  umowy  winno  nastąpić  w   formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności takiego 

oświadczenia. 
 

§9 
INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

Wykonawca oświadcza, że podane poniżej części przedmiotu umowy powierzy podwykonawcom:  
a)   …................................................................................................................. 
b)   …................................................................................................................. 

     /zrealizuje samodzielnie bez udziału podwykonawców.  (zapis zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru  
     Wykonawcy).  
 

§10 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywać przez okres 12 miesięcy.   Umowa obowiązuje od dnia ……   
     do dnia ……, jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty umowy brutto  o której mowa w § 5 pkt. 1  
     niniejszej umowy. 
 
2. W przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie będą  
     przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia, zastrzeżeniem § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy i przedłużenia okresu jej realizacji   
    o maksymalny okres 3 miesięcy, w przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej  
    umowy. W takim przypadku ogólna cena umowy nie może ulec zmianie, chyba że niniejsza umowa stanowi  
    inaczej.  
 

§11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy  
    miejscowo dla Zamawiającego. 
 
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
    i  kodeksu cywilnego. 
 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod  
     rygorem nieważności. 
 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
                 ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 


