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UMOWA 

 

Zawarta w dniu  ………….. pomiędzy: 

Nazwa Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa NIP 9691162275 

Adres 44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31 REGON 276215293 

Organ 

Rejestracyjny 
Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000050139 

Reprezentant I Lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska Stanowisko Dyrektor 

 

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną, 

 

a 

 

Nazwa   NIP  

Adres  REGON  
Organ 

Rejestracyjny 
 Nr KRS  

Reprezentant I 
 

 
Stanowisko  

 

 
   

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną, 

Zamawiający i Wykonawca, łącznie zwani dalej Stronami, zawierają umowę na podstawie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp) -   nr spr  

17/ZP/2017 następującej treści:  

 

 

§ 1 – Ustalenia formalne 

1. Niniejsza Umowa jest zbiorem procedur, definicji i załączników, jakie Strony ustaliły świadomie i 

dobrowolnie, w celu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z intencją Stron. 

2. Wszelkie protokoły, oświadczenia i zestawienia, niezbędne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu 

Umowy zawarte zostały w dalszej części Umowy i stanowią integralną część Umowy. 

3. Wszelkie definicje i pojęcia użyte w dalszej części Umowy zamieszczone zostały w załączniku nr 1 i 

stanowią jedyny zestaw określeń, zdefiniowany na potrzeby Umowy. 

4. Oferta i SIWZ stanowi integralną część umowy. 

5. Strony Umowy stwierdzają, że użyte definicje są zrozumiałe i nie powodują niejasności w treści 

Umowy. 

§ 2 – Cel i Przedmiot Umowy 

Przedmiot umowy obejmuje: 

1. Przedmiotem umowy są dostawy przez Wykonawcę sprzętu medycznego, laboratoryjnego zgodnie z 

ofertą z dnia………………….., złożoną w postępowaniu przetargowym oraz Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, które stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

2. Ilości podane w załączniku Arkusz asortymentowo cenowy są szacunkowe i Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych (z 

zastrzeżeniem nie przekraczanie wartości umowy w danym zadaniu). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie złożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego 

umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy. 

§ 3 – Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym na swój koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego w Pilchowicach ul. Dworcowa 31 w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia 

telefonicznego zamówienia potwierdzonego fax-em lub emailem.  
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2. W przypadku chwilowego braku zamawianego towaru Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w jakim terminie 

brakujący towar zostanie dostarczony.   

3.  W przypadku braku  towaru przekraczającego 5 dni roboczych od daty  otrzymania zamówienie podstawowego  

Zamawiający ma prawo zakupu  towaru u innego dostawcy oraz do obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu i godziny dostawy. 

5. Wykonawca na każde wezwanie zamawiającego zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć na 

oferowane wyroby medyczne dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest 

zgodny z Ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 2015r., poz. 876) oraz 

dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z klasą wyrobu 

medycznego lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego 

w związku z zastosowaniem dostarczonego przez nas towaru niespełniającego przedmiotowych 

wymogów. 

6. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać ważność zapewniającą bezpieczne użycie w 

terminie …  miesięcy od daty dostawy a dla probówek koagulologicznych 6 m-cy 

7. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru. 

8. Do zamawiania i odbioru jakościowego i ilościowego towaru ze strony Zamawiającego jest Kierownik 

Działu Farmacji Szpitalnej ( w przypadku sprzętu laboratoryjnego kierownik Laboratorium) lub inna 

osoba przez nich upoważniona. 

9. Jeżeli dostarczony towar nie będzie odpowiadał wymogom jakościowym, obowiązującym  normom , 

zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt. 

10. W razie zwrotu towaru Wykonawcy jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu towaru 

odpowiedniej jakości w terminie do 3 dni roboczych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad środowiskowych załącznik do umowy. 

§ 4 Czas trwania umowy 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku. 

§ 5 Wynagrodzenie 

1. Wartość umowna zgodnie z ofertą wynosi zadanie (część) nr … netto  ………….. zł + VAT  tj. brutto 

(słownie:  

2. Zapłata należności następować będzie za okresy miesięczne na podstawie wystawionych faktur VAT, do 

60 dni od daty doręczenia faktury, przelewem na konto Wykonawcy: 

       ......................................................................................................................................... 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie e-faktur. 

4. Wykonawca winien wystawić jedną fakturę VAT  za dostarczony towar w danym dniu zgodnie ze 

złożonym zamówieniem. 

5. W przypadku zwłoki w terminie płatności, Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek za każdy 

dzień zwłoki w wysokości ustawowej. 

6. Nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego nie stanowi podstawy rozwiązania umowy 

w trybie natychmiastowym.  

7. Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić przez w każdym czasie.  

§ 6 Nadzór 

1. Osobami uprawnionymi do nadzoru realizacji umowy ze strony Zamawiającego osoby upoważnione 

(załącznik nr 2). W przypadku stwierdzenia wady towaru, Zamawiający może złożyć Wykonawcy 

reklamację w terminie 5 dni  od daty ujawnienia wady. 

2. Stwierdzenie wady winno być potwierdzone na piśmie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 5 dni od daty jej 

złożenia. 

4. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 3 uważa się za jej uwzględnienie. 

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

towar odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych od daty uwzględnienia reklamacji albo upływu 

terminu, o którym mowa w ust.3 
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6. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia 

dopuszcza się zamianę przedmiotu umowy na nowy o tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie 

jednostkowej brutto zaoferowanej w ofercie lub niższej. 

 7 Kary umowne i odpowiedzialność 

1. Strony zobowiązane są do pełnego realizowania Przedmiotu Umowy w zakresie przypisanym dla 

każdej ze Stron. 

2. Jeżeli jedna ze Stron nie dotrzyma warunków Umowy, zapłaci Stronie drugiej odszkodowanie w 

postaci Kary Umownej. 

3. Zamawiający ustala 5 dniowy termin na ustosunkowanie się do zarzutów wadliwej dostawy.  

4. W razie niedotrzymania terminów dostaw lub wymiany na towar wolny od wad,  Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego towaru 

za każdy dzień opóźnienia. 

5. Jeżeli opóźnienie w dostawie towaru przekroczy 7 dni od momentu złożenia zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu towaru u innego dostawcy  i ma prawo do obciążenia  

Wykonawcy różnicą w kosztach zakupu. 

6. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.  

7. Przyczynami rozwiązania umowy w danym zadaniu bez wypowiedzenia, które leżą po stronie 

Wykonawcy, będą w szczególności: 

a) pięciokrotne nie dotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych; 

b) nie zrealizowanie dostawy częściowej w ciągu kolejnych 7 dni roboczych po terminie 

przewidzianym na realizacje dostawy w niniejszej umowie; 

c) w przypadku nie dostosowania się do postanowień w § 5 ust. 4 w wysokości 200,00 zł za każdy 

przypadek,  

8. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w umowie nie pokrywają szkody, bądź w wypadku 

wystąpienia szkody z przyczyn nie wymienionych w umowie, strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  

§ 8 – Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów Umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których 

Strony nie mogły przewidzieć, ani zapobiec i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 2 dni, 

powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, decyzje co do dalszego przebiegu realizacji Przedmiotu 

Umowy podejmują upoważnieni przedstawiciele Stron. 

5. W przypadku, gdy Siła Wyższa stwarza konieczność rozwiązania Umowy, decyzja taka może być 

podjęta wyłącznie przy jednoczesnej zgodzie obu Stron. 

 

§ 9 Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen przez okres trwania umowy.  

2. Wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian 

przepisów wskazanych w art., 142 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych, tj. zmiany:  

- stawki podatku od towarów i usług ( wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy się nie zmieni, a 

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów);  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa 

w ust. 2.  

4. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 

  numeru katalogowego produktu, 

  nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, 

  przedmiotowym/produkt zamienny, 
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  sposobu konfekcjonowania, 

  liczby opakowań, 

 zmniejszenia cen jednostkowych 

 pozostałe zmiany korzystne dla Zamawiającego 

§ 10 – Klauzula poufności 

Wykonawca ma prawo do umieszczenia nazwy Zamawiającego oraz ogólnej informacji dotyczącej 

Przedmiotu Umowy w liście referencyjnej klientów oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

Rozszerzenie zakresu danych wymaga zgody Zamawiającego. 

 

§ 11 - Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem z 

winy Wykonawcy (z zastrzeżeniem art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w sytuacji gdy 

Wykonawca: 

a) mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nadal w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania 

umowy, 

b) mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie prześle aktualnego dokumentu rejestracyjnego 

produktu będącego przedmiotem zamówienia. 

c) w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy, warunki specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia bądź oferty. Rażącym naruszeniem przedmiotu umowy będzie co najmniej 3-krotne 

uchybienie w wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem wadliwej dostawy. 

2. W razie 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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W przypadkach, o których mowa w pkt 3 nin. paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub został on postawiony w stan likwidacji lub upadłości. 

5. W przypadku gdy Wykonawca utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności  

§ 12 – Rozstrzyganie sporów 

1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy, Strony 

będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień. 

2. W trakcie trwania Umowy, Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych 

problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy uwzględnieniu 

interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu niniejszej 

Umowy. 

3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego ze względu miejsce siedziby Zamawiającego.  

§ 13 – Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim wykonanie prac, do których jest zobowiązany na 

podstawie Umowy.  

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego rozporządzać prawami wynikającymi z niniejszej 

umowy w tym dokonywać cesji wierzytelności.  

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

przepisy Ustawy Pzp i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

6. W przypadku, jeżeli którykolwiek z punktów Umowy utraci swoją ważność, pozostałe warunki Umowy 

pozostają w mocy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
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Załącznik 1 

DEFINICJE I POJĘCIA 

 

Na potrzeby niniejszej Umowy, Strony ustalają następujące definicje i pojęcia: 

 

1. Cel Umowy – przyczyny oraz oczekiwane wyniki, dla osiągnięcia których Strony podjęły współpracę i 

zawarły Umowę. 

2. Ustawa Pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2017 poz. 1579) 
3. Strony Umowy – uogólnione pojęcie stosowane zamiennie do określenia Zamawiającego i Wykonawcy 

jednocześnie. 

4. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca integralną część niniejszej umowy 

5. Oferta – oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym stanowiąca integralną część 

niniejszej umowy 

6. Protokół wadliwej dostawy/usługi – wystawiany przez Zamawiającego na skutek realizacji umowy 

niezgodnie z jej zapisami 
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Załącznik 2 

LOKALIZACJE OBJĘTE UMOWĄ I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

Lp

. 

NAZWA 

LOKALIZACJI 

ADRES 

LOKALIZACJI 

DZIAŁ KONTAKT DO DZIAŁU 

1 Szpital Chorób Płuc im. 

Św. Józefa  

w Pilchowicach 

44-145 Pilchowice ul. 

Dworcowa 31 

Dział Farmacji 

Szpitalnej 

Telefon - 32 331 99 62 

farmacja@szpital-

pilchowice.pl 

2 

  
Laboratorium 

szpitala 

Telefon 32 331 99 63 

laboratorium@szpital-

pilchowice.pl  

 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko służbowe 

Ze strony Wykonawcy 

 

1   

2   

3   

Ze strony Zamawiającego 

 

1 Adam Naczyński Kierownik Działu 

Farmacji Szpitalnej 

2 Aleksandra Bobik Pielęgniarka 

Epidemiologiczna 

3 Dorota Labut Twardowska Kierownik Laboratorium 

4 Inna osoba upoważniona przez Zamawiającego  
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UMOWA NA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEO LABORATORYJNEGO  

Umowa nr:    /2016/P  Data umowy: ………….2017 

  

UMOWA NA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO I 
LABORATORYJNEGO 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA:  
Strona 8 z 8 

 

 

 

Załącznik nr 3  
 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa 

w Pilchowicach                  

QED-012 

PROTOKÓŁ WADLIWYCH 

DOSTAW / USŁUG 
Nr .........../ ............ 

 

 
Nazwa i adres dostawcy wadliwej dostawy/wykonanej usługi  
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

................................................................................................................ 

 

Data przyjęcia wadliwej dostawy/wykonanej usługi  ................................. 

 

Nazwa i/lub typ dostarczonego towaru/wykonanej usługi 
………………………………………………………………………… 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

 

Rodzaj i/lub numer dowodu dostawy/wykonanej usługi, umowy .............................. 
 

    

Stwierdzone Usterki / Niezgodności 
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................  

 

…………… 

Podpis dostawcy 

 

      

Wynik Reklamacji 
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………….. 

 

 

.……………………………………     

    Data i Podpis osoby upoważnionej - 

    stwierdzającej niezgodność 
                                                                                                                     ………..………………. 

Data przyjęcie do Działu Inwestycji  
 

………………………………… 
Podpis osoby przyjmującej protokół do Działu Inwestycji 
 

 


