
UMOWA nr 1/P/2/2021 

 

zawarta w dniu …………………. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Szpitalem Powiatowym w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza 2, zwanym dalej „szpitalem”,  

NIP 8491373268, REGON 790316961 zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym 

przez: Dyrektora SP ZOZ w Piszu - mgr inż. Marka Skarzyńskiego, a wyłonioną w drodze postępowania, 

w trybie podstawowym, firmą – …………………, NIP ……………………., REGON …………………..,  zwaną dalej 

WYKONAWCĄ reprezentowaną przez …………………………………………… 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ( art. 275 pkt 1) zgodnie    z ustawą z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), znak postępowania 

P/2/2021 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego pierwotnych  

i rewizyjnych na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu  

2. Zestawienie asortymentu, ilości i parametrów wymaganych zawiera załącznik nr 2 do SWZ 

3. Dostawca wypożyczy na czas  trwania umowy instrumentarium  niezbędne do zaimplantowania. 

4. Dostawca zapewnia bank endoprotez, w ilości zgodnej z krzywą zużycia nie mniej niż po 1 sztuce  

w każdym z rozmiarów 

5. Dostawca zapewni szkolenia personelu w zakresie oferowanego implantu 

6. Pozycje 17-50 dostarczane na czas zabiegu w terminie 7 dni od daty zapotrzebowania 

7. Pozycje 45-46 mogą być na życzenie  dostarczone na czas umowy 

8. Realizacja zamówień – 2 dni od złożenia zamówienia w godzinach 8:00 do 14:00. Jeżeli dostawa 

wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę lub poza godzinami pracy zamawiającego dostawa 

nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

9. Wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20 maja 2010  

( tj. Dz. U z 2019 poz. 175) o wyrobach medycznych. 

10. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać  właściwe  

oznakowanie  opakowań  zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.   

11. W przypadku czasowego wstrzymania w obrocie, wycofania, zaprzestania produkcji Wykonawca 

jest zobowiązany do wyceny asortymentu po ostatniej cenie oraz wpisania w załączniku nr 2  

(w danej pozycji) adnotacji (uwagi) o braku dostępności.   

12. Kupujący zastrzega sobie możliwość korygowania złożonych zamówień w trakcie realizacji 

dostaw. Korekta dostawy wydłuża termin dostawy. 

13. Nazwy i kody (CPV)  : 33141700-7 – Wyroby ortopedyczne 

 

§ 2 

1. Planowany termin zakończenia dostaw po 18 miesiącach od dnia zawarcia umowy do……. 

2. Wykonawca dostarczy towar na Blok Operacyjny zamawiającego, własnym środkiem transportu, 

na swój koszt i ryzyko.  

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (18 m-cy) ustala się szacunkowo  

w wysokości: 



Wartość brutto ……………………………………. zł, netto............................. zł 

słownie (brutto) ………………………………………………………... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do poniesienia dla 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, również koszty nie wymienione  

w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

3. Ustala się, że zapłata za asortyment będzie odbywała się raz w miesiącu na podstawie wystawianych 

faktur VAT. 

4.  Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze      

     w terminie … dni od daty otrzymania faktury. 

5.  Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego., 

6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć faktury w formie papierowej lub  

      elektronicznie (w formacie XML, PDF) na adres: ksiegowosc@szpitalpisz.pl. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną  

     zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym  

     fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz         

    partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem   

platformy elektronicznego fakturowania na stronie: https://efaktura.gov.pl...” (PEF) 

 

§4 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko 

w granicach art. 454 i art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są  

w art. 454 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust.1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz: 

1) zmiany terminu realizacji dostawy, gdy jest to spowodowane: 

a) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na 

realizację umowy. 

2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Cena ulegnie zmianie 

z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT. Zmiana umowy w tym 

przypadku dla swojej ważności wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. 

3) realizacji przedmiotu umowy po cenach jednostkowych niższych niż wskazane w Formularzu cenowym 

i ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się - w przypadku wprowadzenia promocji 

cenowych - do objęcia nimi także Zamawiającego, a zmiany w tym zakresie nie wymagają sporządzenia 

aneksu do umowy. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 

zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli 

zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 

4. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 
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spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne  

o nadzwyczajnym charakterze, niezależnie od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia 

którego, skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie utrudnione) – np. klęski żywiołowe, 

wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie. Powołanie się przez Stronę na siłę wyższą wymaga 

dochowania procedur informacyjnych. 

5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy: 

a)  zmiana danych teleadresowych, 

b)  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. osoby wyznaczone 

do kontaktów lub odpowiedzialne za realizację umowy, 

 

§6 

1. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: …………………………...………………., tel. ………….…………... 

b) ze strony Wykonawcy: …………………………...………………., tel. ………….…………... 

2. Osoby wymienione w ust.1 są uprawnione do uzgadniania działań koniecznych do prawidłowego 

wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 

§7 

1. Strony zastrzegają następujące kary umowne: 

a) w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy 

Zamawiający wypowie umowę w trybie natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, 

b) w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy w terminie wskazanym w § 3 umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej 

w terminie dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; jednakże nie więcej niż 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

c) w przypadku paliwa dotkniętego wadami lub niezgodnościami oraz nieusunięcia stwierdzonych wad, 

niezgodności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5% wartości brutto paliwa dotkniętego wadą, niezgodnością, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu tych wad, jednakże nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy 

- z zastrzeżeniem, że łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust.1 mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

Wykonawcy należnego mu zgodnie z niniejszą umową. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym  

w przypadku realizacji przez Wykonawcę dostawy w sposób niezgodny z warunkami niniejszej    

umowy, tj.: 



a) dostarczenia asortymentu o jakości gorszej niż wymaga Zamawiający, lub 

b) realizacji dostawy niezgodnej z umową, lub 

c) niedotrzymania terminu realizacji dostawy z winy wykonawcy. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy w trybie natychmiastowym nastąpi              

w formie pisemnej z podaniem przyczyny rozwiązania umowy. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym Wykonawca zapłaci  

Zamawiającemu karę umowna określoną w § 7 ust.1 lit. a niniejszej umowy. Zapisy § 7 ust. 2 - 3                      

stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie ma prawa żądać żadnych 

dalszych wynagrodzeń ani też wysuwać roszczeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego. 

§9 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art. 456 ustawy – PZP, tj.: 

a) 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, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, , 

b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy wykonawcy. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od niniejszej umowy nastąpi w formie pisemnej i będzie 

zawierało uzasadnienie. 

§10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi z uwzględnieniem treści 

specyfikacji zamówienia publicznego. 

2. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek 

rozbieżności lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, Strony zobowiązują się do 

współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia. 

3. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez 

Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 11 

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, oferty wykonawców, dokumentacja 

przetargowa stanowią integralną część umowy. 

 

§ 12 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 



 

 

 

 

 

 

 


