
SPZOZ w Wolsztynie, TP/10/2022 

 

załącznik nr 7 do SWZ 

Umowa nr ....../2022  (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 
 
a      ...................................................... 
        ...................................................... 
        ...................................................... reprezentowanym przez: 
     
         ...................................................................................       
 

działającego na podstawie wypisu z ………………………………………… nr ............................prowadzonego przez 
..................................................................z dnia .............r., posiadającym  
NIP nr ............................... ,  
REGON __________________________________ zwanego w dalszej części Wykonawcą 

 
§1 Preambuła 

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  pn.:" sukcesywna 

24 miesięczna dostawa szwów chirurgicznych dla SPZOZ w Wolsztynie, Nr sprawy: TP/10/2022".   

§ 2 Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest " sukcesywna 24 miesięczna dostawa szwów chirurgicznych 

dla SPZOZ w Wolsztynie (zwanych dalej przedmiotem umowy lub szwami chirurgicznymi), nr sprawy: 
TP/10/2022 opisanych szczegółowo w załączniku nr _________________ do umowy (odpowiednio 
załącznik nr 2 do SWZ (Pakiet 1). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy - Pakiet nr ___________________ oraz wymagane ilości zostały opisane 
odpowiednio w załączniku nr _________________ do umowy (odpowiednio załącznik nr 2 do SWZ). 

3. Tak opisany przedmiot umowy w dalszej części SWZ będzie nazywany zamiennie przedmiotem umowy 
lub szwami chirurgicznymi. 

4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot umowy w dniu dostawy posiadały nie krótszy niż 12 

miesięczny termin ważności, a na każdym dostarczonym opakowaniu przedmiotu umowy była podana 
data ważności.  

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób medyczny 
spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, 
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posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. z 2021.1565  t.j.),  

6. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był zgodny z Farmakopeą Polską (FP) lub Farmakopeą 
Europejską (FEU), 

7. Przedmiot zamówienia musi spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co do 
opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać pozwolenie dopuszczające do 
obrotu (deklaracje CE, certyfikaty CE - szczegółowe wymagania w tym zakresie określono w załączniku 
nr 2 do SWZ odrębnie dla każdego z Pakietów).  

8. Zamawiający wymaga aby zaoferowany szwy w poszczególnych pakietach posiadały właściwą klasę 
i regułę zgodnie z opisem w poszczególnych pakietach, 

9. Ze względu na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby szwy chirurgiczne w poszczególnych 
pakietach pochodziły od tego samego producenta.  

10. Cały oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, 
wymogi co do oryginalnych opakowań producenta, transportu (w tym zabezpieczenie przed wilgocią) 
i przechowywania – zgodnie z normą EN ISO 11607-1:2009 lub równoważną, 

11. Podane ilości przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego, a Wykonawca wyraża na to zgodę przy czym Zamawiający gwarantuje realizację 
zamówienia na poziomie co najmniej 70% wartości umowy. Nie zrealizowanie całego przedmiotu 
zamówienia nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych oraz kar. 

§ 3 Opcja  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z PRAWA OPCJI. W stosunku do każdej pozycji 
określonej w załączniku nr 2 do SWZ tj. formularzu asortymentowo-cenowo-ilościowym 
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący takie 
same dostawy (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (w poszczególnych 
pozycjach) („Opcja”). 

2. Przedmiotem Opcji będą dostawy analogiczne, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w 
formularzu asortymentowo-cenowo-ilościowym stanowiącym część Oferty.  

3. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zamówione wszystkie, niektóre lub 
jedna z pozycji wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w formularzu 
asortymentowo-cenowo-ilościowym stanowiącym część Oferty).  

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy 
nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w 
ilości stanowiącej równowartość do 50 % wartości przedmiotu zamówienia określonej we wzorze 
umowy stanowiącej załącznik do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach 
Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w 
formularzu asortymentowo-cenowo-ilościowym stanowiącym część Oferty .  

5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby 
zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zmiany 
warunków epidemiologicznych, zwiększenia ilości przyjmowanych pacjentów, zmian 
w receptariuszu szpitalnym, konieczności zastosowania innego sposobu leczenia u pacjentów, 
zmian w sposobie leczenia pacjentów, w przypadku zlecenia lub powierzenia Zamawiającemu 
nowych zadań, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych 
dostawców przedmiotu zamówienia w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem 
zabezpieczenia niezbędnych dostaw oraz w przypadku powierzania wykonawcy dostaw 
stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do dostaw realizowanych przez innego 
wykonawcę. 
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§ 4 Reklamacja przedmiotu umowy  

1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy : 
a) jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie 

powstały z winy Zamawiającego lub 
b) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w umowie lub 
c) dostarczone produkty równoważne nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności 

oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
będzie wymienić zakwestionowaną dostawę na nową, wolną od wad na własny koszt i ryzyko. 

2. Reklamację z tytułu niewłaściwej ilości i jakości dostarczonego towaru Zamawiający może składać 
Wykonawcy w terminie: 
a) do 5 dni roboczych  -  reklamacja ilościowa – od dnia dostawy przedmiotu umowy, 
b) do 12 m-cy - reklamacja jakościowa – od dnia dostawy przedmiotu umowy.  

3. Podstawą rozpatrzenia w/w reklamacji stanowić będzie protokół wewnętrzny SPZOZ Wolsztyn 
sporządzony na tą okoliczność. 

4. Reklamacja ilościowa oraz dotycząca sposobu opakowania oraz transportu powinna być rozpatrzona 
przez Wykonawcę w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, nie 
później jednak niż do godz. 14.00 piątego dnia roboczego. W takim przypadku Wykonawca uzupełni 
brakujący lub wadliwy towar na swój koszt, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. W przypadku 
stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który 
rozpatrzy reklamację dotyczącą: wad jakościowych w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni 
kalendarzowych. Brak rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie 
reklamacji. 

5. Jeżeli Wykonawca w wymienionym terminie, nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia 
zgłoszonej reklamacji ( ilościowej lub  jakościowej ) uznaje się, że reklamacja została  uwzględniona w 
całości. 

6. Wszczęte postępowanie reklamacyjne uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty faktury za 
daną dostawę. 

7. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy lub też zwleka z rozpatrzeniem reklamacji 
Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania interwencyjnego zakupu u innego źródła. Zamawiający 
obciąży wykonawcę różnicą w cenie zakupionego towaru wraz z kosztami transportu.  

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z faktury za kolejną dostawę.  

9. Trzykrotne udokumentowane dostarczenie wadliwego towaru lub towaru niezgodnego z zamówieniem 
pod względem ilościowym i asortymentowym upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze 
skutkiem natychmiastowym z winy wykonawcy.  

§ 5 Realizacja przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy, sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty 
podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty określonej w § 8 ust. 1 jako maksymalna ryczałtowa 
wartość umowy brutto (powiększona o prawo Opcji) w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej. W przypadku, gdy w podanym okresie nie zostanie ilościowo zrealizowany cały przedmiot 
umowy, umowa może zostać przedłużona do czasu jej całkowitego zrealizowania nie dłużej jednak niż na 
okres kolejnych 6 miesięcy.  

2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.  

3. Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1400,  
4. Miejscem dostawy jest: Apteka szpitalna mieszcząca się przy ul. Wschowskiej 3. 
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5. Przedmiot umowy musi zostać dostarczony bezpośrednio Apteki (w miejsce wskazane przez 
pracownika). 

6. Na każdej przesyłce musi zostać naniesiony adres dostawy, tj.: Apteka szpitalna- Wolsztyn. 
7. Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – 

asortymentowych w maksymalnym terminie do ___________ dni roboczych (zostanie uzupełnione zgodnie z 
przedstawioną ofertą) od daty otrzymania, faksowego, e-mail lub pisemnego zamówienia, 

8. Za dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00, z 
wyłączeniem Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

9. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia każdorazowo potwierdzi realizację tego 
zamówienia oraz wskaże ewentualne braki w dostawie na adres e-mail: apteka@spzozwolsztyn.pl 

10. Każda faktura powinna zawierać serię i datę ważności szwów chirurgicznych. W przypadku braku na 
fakturze serii i daty ważności do faktury należy dołączyć inny dokument zawierający informacje w 
zakresie: serii i daty ważności szwów chirurgicznych. 

11. W przypadku trwałego wycofania przedmiotu umowy z rynku przez Producenta a jednocześnie w sytuacji 
braku na rynku produktu zastępczego, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia oraz udokumentowania tego faktu Zamawiającemu. Powiadomienia należy dokonać 
telefonicznie do Apteki szpitalnej: tel. 68-347-73-46/68-347-73-47 lub  e-mail: apteka@spzozwolsztyn.pl1 

12. W przypadku o którym mowa w § 4 ust. 11 zawarta umowa przestaje wiązać strony w tym zakresie od 
dnia skutecznego powiadomienia Zamawiającego o przyczynach uzasadniających jej wypowiedzenie. 

13. W przypadku zaprzestania stosowania szwów chirurgicznych w szpitalu Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do rezygnacji z dostawy bez konieczności ponoszenia kar umownych i wypłaty odszkodowań.  

14. Zamawiający zastrzega sobie incydentalnie możliwość zwrotu przedmiotu umowy w terminie 
maksymalnie do 7 dni  roboczych od daty przyjęcia dostawy. 

15. Na wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia przedmiotu umowy w warunkach zalecanych przez 
producenta. 

§ 6 Wykonanie zastępcze  

1. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania 
interwencyjnego zakupu u innego źródła na koszt i ryzyko wykonawcy (transport, różnica w cenie). 
Zamawiający obciąży wykonawcę notą obciążeniową  za dokonany zakup. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie powyższej należności z faktury za kolejną dostawę.  
3. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia koszt wykonania zastępczego pokryty zostanie 

przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty powiadomienia. Wykonanie zastępcze nie zwalnia wykonawcy 
z obowiązku zapłaty kary umownej liczonej do dnia zrealizowania zamówienia zastępczego. 

4.  W przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu dostaw, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy w trybie natychmiastowym obciążając Wykonawcę ewentualnymi dodatkowymi kosztami 
dostawy zastępczej w czasie niezbędnym do starannego wyboru nowego docelowego wykonawcy 
dostawy. 

5. Postanowienia ustępu 3 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 7 Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych dostaw 

1. Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (dostaw) może nastąpić 
wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a w 
szczególności w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku wykonawca niezwłocznie, pisemnie 

                                                
1 Właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy 
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zawiadomi Zamawiającego o powyższych okolicznościach przedstawiając dowody potwierdzające ich 
zaistnienie oraz wskaże proponowany termin dostawy. Nowy termin realizacji zostanie ustalony przez 
strony.  

2. Wydłużenie terminu realizacji całej umowy może nastąpić w przypadku, gdy w ciągu 24 miesięcy od daty 
podpisania umowy nie zostanie kwotowo lub ilościowo zrealizowany cały jej przedmiot umowy. W takim 
przypadku Zamawiający powiadomi o tym fakcie wykonawcę. Umowa w takim przypadku może zostać 
przedłużona do czasu jej całkowitego zrealizowania nie dłużej jednak niż na okres kolejnych 6 miesięcy. 

 
§ 8 Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Wartość przedmiotu umowy ustala się w wysokości ……….. zł netto (słownie: ………………… 00/100) + 
obowiązujący podatek VAT, co daje wartość brutto w wysokości: ……………… zł (słownie: 
……………………………… 00/100). 

2. Podana cena może ulec zmianie tylko w zależności od faktycznie zrealizowanych dostaw oraz 
w przypadkach określonych w niniejszej umowie przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
rezygnacji z części dostaw. Zamawiający gwarantuje jednak realizację przedmiotu umowy na poziomie co 
najmniej 70% wartości umowy.  

3. Za zrealizowane dostawy Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe.  
4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 60 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury.  
5. 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 (Dz.U.2020.1666 t.j.– „Ustawa 
o Fakturowaniu”).  

6. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 4, 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.  

7. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 
923-15-06-721  

8. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 
prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 7 powyżej, do 
konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

9. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 
doręczona do sekretariat SPZOZ w Wolsztynie.  

10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

11. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
12. 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.2021.685 t.j. z późn. zm.).  

13. 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.2021.685 t.j. z późn. zm.), 
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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. 

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

15. 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.2021.685 t.j. z późn. zm.) 
wskazanego członka konsorcjum (jeżeli zamówienie realizowane jest przez Konsorcjum) zwalnia 
Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. 

16. 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.2021.2439) 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.2021.685  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.2021.685 t.j).  

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

walutach. 
19. 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. 

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

§ 9 Siła wyższa  

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.  
1. 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  

2. 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) amunicja wojskowa., niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie 

radioaktywne z wyjątkiem tych które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby.  

e) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy, 
powodzie  

f) wykopaliska archeologiczne  
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g) wstrzymanie lotów  
h) zaprzestanie lub wstrzymanie produkcji przedmiotu umowy przez producenta  
i) wycofanie/ wstrzymanie dostępności  przedmiotu umowy przez upoważnione do tego organy  
j) wycofanie/ wstrzymanie dostępności  przedmiotu umowy przez producenta z przyczyn nie 

leżących po stronie wykonawcy  
k) przerwanie łańcucha dostaw  

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

4. 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.  

5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na 
wywiązywanie się 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.  

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

§ 10 Możliwość zmiany umowy 

1. W zakresie dopuszczalnym przez art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz niezależnie od przypadków określonych 
w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiający dopuszcza zmianę treści i warunków niniejszej umowy 
w podanych poniżej przypadkach: 
1) zmiana danych identyfikacyjnych stron (m.in. adresu, firmy, formy prowadzonej działalności 

gospodarczej); 
2) korekta danych wynikających z niezamierzonych niezgodności pomiędzy postanowieniami umowy, 

a treścią oferty lub specyfikacji warunków zamówienia; 
3) zmiana postanowień umowy w wyniku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa lub regulacji 

wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego mających wpływ na przedmiot oraz warunki 
umowy, bez której dalsza realizacja umowy byłaby niemożliwa; Zmiany w tym zakresie zostaną 
wprowadzone wyłącznie w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmienionych regulacji. 
Zmiany mogą spowodować zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.  

4) zmiana ustalonej w umowie stawki podatku od towarów i usług, przy czym wartość ceny 
jednostkowej netto określonej w formularzu asortymentowo-ofertowym pozostaje bez zmian. 

5) przedłużeniu okresu, na który została zawarta umowa, w celu zrealizowania niewykorzystanej 
maksymalnej wartości umowy brutto. 

6) 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. 

7) dopuszcza się wprowadzenie zmian części przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do 
realizacji za pomocą podwykonawców na inne części przedmiotu umowy, w tym również na części, 



 8 

których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą 
zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8) 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.  

9) 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.  

10) Dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanego przedmiotu zamówienia innym, który będą 
spełniać wszystkie minimalne wymagania przedstawione w SWZ w zakresie funkcjonalności, 
a dodatkowo ze względu na zmiany produkcyjne czy technologiczne jakość produkowanego 
asortymentu okaże się nie gorsza niż pierwotnie oferowana, wprowadzony zostanie do sprzedaży 
przez wykonawcę produkt zmodyfikowany lub udoskonalony.  

11) W przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w 
zakresie sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań pod warunkiem, że przeliczona ilość oznaczeń 
pozostanie nie zmieniona. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości 
umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

12) zmiany wprowadzone na zasadach określonych w § 11 Umowy oraz na podstawie § 9. 
13) zmiany nie powodujące zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu realizacji 

zamówienia tj. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności :  
a) zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu Umowy . W takim przypadku nastąpi przeliczenie 

ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań.  
b) zmiany wyglądu opakowań wprowadzonych przez producenta,  
c) zmiany zasad etykietowania przedmiotu Umowy wskutek zmienionych regulacji prawnych lub 

przez producenta 
14) zmiana terminu realizacji umowy  

a) W przypadku gdy w czasie trwania umowy nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy pod 
względem ilościowym lub kwotowym, a strony wyrażą wolę jej kontynuacji, Umowa zostanie 
przedłużona na dotychczasowych zasadach do czasu zrealizowania całości zamówienia, jednak nie 
dłużej niż o kolejne 6 m-cy.  

b) Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania umowy jeżeli przedmiot Umowy zostanie 
wcześniej zrealizowany.  

c) Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły 
wyższej, o której mowa w § 9 uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia 
skutków działania siły wyższej.  

2. Strony ustalają, że zmiany umowy nie stanowią: 
a) niewykorzystanie pełnej ilości asortymentu określonej w formularzu asortymentowo-ofertowym 

w okresie trwania niniejszej umowy, ze względu na zmienne potrzeby Zamawiającego zależne od ilości 
zatrudnionych pracowników – nie więcej jednak niż o 30% w stosunku do pierwotnie przewidzianych 
ilości. Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczonego asortymentu w okresie trwania umowy, Wykonawcy 
nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego; 

b) zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach danego pakietu, tj. zwiększenie jednej pozycji względem 
drugiej w obrębie danego pakietu. W takim przypadku zmiany nie mogą powodować zwiększenia 
wynagrodzenia wykonawcy.  

3.  Zasady wprowadzania zmian do umowy  
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a) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej 
stronie wniosek na piśmie na adres wskazany w umowie.  

b) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy 
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

c) Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany na zasadach określonych w § 11 umowy. 
d) Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.  

§ 11 Zasady waloryzacji  

1. Na zasadzie art. 436 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych; 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co 

Wykonawca zobowiązany jest Wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje 
na zasadach określonych w niniejszym §. 

2. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z własnej 
inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony jest do 
domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku Zmiany Prawa lub wystąpienia Siły Wyższej 
dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym zakresie spowodowanym odpowiednimi 
powyższymi okolicznościami. 

3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, 
a podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 

4. Niżej wymienione okoliczności nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu: 

 zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

 W sytuacji  wskazanej powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o jej 
wystąpieniu  

5. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym wykonaniem 
lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy. 

6. Zasady wprowadzania zmian stawek lub cen będą następujące: 
1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto stawek lub cen (bez 

podatku od towarów i usług) nie ulegnie zmianie, a wartość brutto stawek lub cen zostanie 
określona w pisemnym zawiadomieniu z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, 
wynikającej ze zmienionych przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego 
zostanie on naliczony w obowiązującej wysokości.  

2) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, stawki lub ceny określone w Umowie zostaną zmienione w zakresie 
wartości o jaką zmienią się koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę w stosunku 
do stawek lub cen aktualnie określonych w Umowie. Zmiana dotyczyć będzie prac 
wykonywanych od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów. Zmiana stawek lub cen zostanie 
dokonana proporcjonalnie, z uwzględnieniem procentowej zmiany wysokości minimalnego 



 10 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wyłącznie w zakresie, w 
jakim zmiana przepisów prawa rzeczywiście wpłynie na koszty wykonania Umowy ponoszone 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu 
zmiany przepisów, o których mowa powyżej na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie 
i przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujące 
kwotę jaką w poszczególnych stawkach lub cenach stanowi wynagrodzenie za pracę wypłacane 
pracownikom. Zmiana wysokości stawek lub cen określonych w Umowie nastąpi wyłącznie w 
zakresie tej kwoty podanej przez Wykonawcę. Kwota ta zmieni się proporcjonalnie w stosunku 
do procentowej zmiany wysokości płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pozostała 
część wysokości stawek lub cen określonych w Umowie nie ulegnie zmianie. Zamawiający ma 
prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia wobec nich uwag. 
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia danych zgodnych z treścią zawartych przez 
niego umów o pracę z osobami realizującymi Przedmiot Umowy. Zmiana stawek lub cen nie 
obejmie prac realizowanych przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, o ile 
prace takie występują w Umowie. 

3) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, stawki lub ceny określone w Umowie zostaną 
zmienione w zakresie wartości, o jaką zmienią się koszty wykonania Umowy ponoszone przez 
Wykonawcę w stosunku do stawek lub cen aktualnie określonych w Umowie. Zmiana dotyczyć 
będzie prac wykonywanych od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów. Zmiana stawek lub 
cen zostanie dokonana proporcjonalnie, z uwzględnieniem procentowej zmiany rzeczywistych 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Wykonawca 
jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany przepisów, o których mowa 
powyżej, na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich Zamawiającemu. 
Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujące kwotę jaką w poszczególnych stawkach 
lub cenach stanowią koszty ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń zdrowotnych lub wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych ponoszone przez Wykonawcę. Zmiana wysokości stawek 
lub cen nastąpi wyłącznie w zakresie tej kwoty podanej przez Wykonawcę. Kwota ta zmieni się 
proporcjonalnie w stosunku do procentowej zmiany wynikającej ze zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie o pracowniczych planach 
kapitałowych. Pozostała część wysokości stawek lub cen określonych w Umowie nie ulegnie 
zmianie. Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę i 
zgłoszenia wobec nich uwag. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia danych zgodnych z 
treścią zawartych przez niego umów o pracę z osobami realizującymi Przedmiot Umowy. Zmiana 
stawek lub cen określonych w Umowie nie obejmie prac realizowanych przez osoby nie 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, o ile prace takie występują w Umowie. 

7. Na zasadzie art. 440 PZP Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia (waloryzacja) tj.  kosztów transportu lub zakupu materiałów niezbędnych do wykonania 
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przedmiotu Umowy:  
1) Każda ze Stron jest uprawniona do żądania zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w sytuacji, 

jeśli wystąpi określona poniżej zmiana poziomu cen materiałów lub kosztów realizacji Przedmiotu 
Umowy, mająca wpływ na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy w rozumieniu pkt 2) 
poniżej:  

a) cena materiału lub materiałów wykorzystywanych do wykonania Umowy, których koszt pokrywa 
Wykonawca zwiększy się/ zmniejszy się o 5 % w stosunku do cen na etapie składania oferty 
Zamawiającemu przed zawarciem Umowy:  

(i) Strona jest uprawniona do żądania zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia jedynie w stosunku 

do tych materiałów, których cena uległa zmianie;  

(ii) ceny materiałów ustalane będą każdorazowo na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów 
ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dacie składania wniosku o 
podwyższenie wynagrodzenia, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została sporządzona ww. 
oferta dla Zamawiającego.  

b) koszt związany z realizacją Przedmiotu Umowy, inny niż wskazany pod lit. a) powyżej zwiększy 
się/zmniejszy się o 5 %  

(i) Strona jest uprawniona do żądania zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia jedynie w stosunku 
do takich elementów, których koszt realizacji uległ zmianie,  

(ii) koszt realizacji poszczególnych elementów składających się na Przedmiot Umowy określany będzie na 
podstawie wskaźnika zmiany kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w dacie składania wniosku o podwyższenie wynagrodzenia, ustalonego w stosunku do 
miesiąca, w którym została sporządzona ww. oferta dla Zamawiającego  

2) Wskazana w pkt 1) powyżej zmiana cen lub kosztów zostanie uznana za mającą wpływ na wykonanie 
Przedmiotu Umowy.  

3) Strona żądająca zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności wskazanych w pkt 1) i 2) 
powyżej zobowiązana jest do przedłożenia drugiej Stronie umotywowanego wniosku w formie 
pisemnej. Zmiana wynagrodzenia następuje w drodze porozumienia Stron (aneks), przy czym 
niedopuszczalne jest zwiększenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartość zmiany 
ustaloną zgodnie z niniejszym ust. 6.  

4) W sytuacji, jeśli nastąpiła zmiana cen lub kosztów opisana w pkt 1) i 2) powyżej, Strony dokonają 
zmian w Umowie, przy czym dzień, od którego Umowa rozliczana będzie z uwzględnieniem nowych 
wartości to dzień złożenia drugiej Stronie żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, chyba że Strony 
wskażą w porozumieniu zmieniającym Umowę (aneksie do Umowy) w zakresie wynagrodzenia inny 
termin, nie dłuższy niż 30 dni poprzedzających dzień złożenia drugiej Stronie żądania zmiany 
wynagrodzenia.  

5) Strony nie mogą żądać zmiany wynagrodzenia:  w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przed 
upływem 6 miesięcy od dnia ostatniej zmiany wynagrodzenia z uwagi okoliczności wskazane w 
niniejszym ust. 6,  

6) Maksymalna wartość zmiany (tj. zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia jest 
następująca: 10% w stosunku do wartości brutto określonym w § ___________ Umowy 

 

§ 12 Osoby uprawnione do kontaktów na etapie realizacji umowy 

1. Wykonawca wyznacza uprawnionego pracownika do kontaktowania się z Zamawiającym 
……………………………….. nr tel. ........................... e- mail: …………………… 

2. Zamawiający wyznacza uprawnionego do kontaktu w osobie ……………………….. 
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_______________________________ nr tel. ________________________ lub osób przez niego wyznaczonych nr tel.: 
____________________________e- mail: ………… 

3. Zmiana osób wymienionych powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy.  
 

§ 13 Inne postanowienia  

1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu 
prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. 

2. Strony nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 14 Kary umowne  

Zamawiający może nałożyć na wykonawcę kary umowne:/ 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia liczonego od wartości niezrealizowanej umowy. 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% wartości niezrealizowanej dostawy za 

każdy dzień zwłoki. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zwłoka w 
realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni.  

c) w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 3 wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w kwocie 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek Zapłata kary 
umownej nie pozbawia Zamawiającego do skorzystania z uprawnień określonych w § 6.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych po wystawieniu przez Zamawiającego noty 
obciążeniowej.  

3. Rażące naruszenie warunków umowy uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym (bez wypowiedzenia). 

4. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć łącznie 50% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

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

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych po wystawieniu przez Zamawiającego noty 
obciążeniowej.  

§ 15 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 
1) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrządził Zamawiającemu szkodę na kwotę łączną nie 

mniejszą niż 5.000 zł; 
2) trzykrotnego niewykonania przez Wykonawcę terminowo dostawy lub trzykrotnego wykonywania 

dostawy  w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub trzykrotnego przekroczenia terminu 
wykonywania dostaw  

3) naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 10 % Wartości Przedmiotu 
Umowy. 

4) na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od Umowy w części, tj. w zakresie zobowiązań nieodebranych 

do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy 
dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać 
poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do należytego wykonywania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie 
o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach 
stanowiących podstawę odstąpienia. 
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3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu obowiązywania umowy.  
4. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający dokona inwentaryzacji dostaw 
wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania dostaw wykonanych 
zgodnie z Umową do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia.  

5. 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 całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach.  

§ 16 Warunki płatności  
1. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 60 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 
2. Zasady płatności określono w § 8  umowy. 
3. Faktura w wersji papierowej musi zostać złożona w Aptece szpitalnej wraz z dostawą.  
 

§ 17  Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Prawa 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. 
3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy 

ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.  
4. 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. 

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

6. 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. 

7. Załącznikami  do Umowy są   
1) ____________________________________ 
2) ____________________________________ 
3) _________________________ 

Zamawiający:         Wykonawca:   


