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ZAŁĄCZNIK NR 6a do SIWZ  
 
 

PROJEKT UMOWY   Nr   ………../ZP/2017/ IMPLANTY 
      
Dnia  ………….2017 roku została zawarta umowa pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Wieluniu  
ul. Szpitalna 16 , 98-300 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych                               
i Zawodowych, Fundacji  Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000022938  w Sądzie 
Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON 000310143, 
NIP 832-17-89-610, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – pan Janusz Atłachowicza 
zwanym w treści umowy Zamawiającym 
a 
firmą ……………………………………………………………………………………………………………….. 
REGON :  …………………..…. ; NIP : ………………………; działająca na podstawie wpisu do 
…………………………………….  pod  numerem  …………………………………………………………….  
reprezentowaną przez : 

1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 
 

§ 1. 
 

1. W oparciu o pismo z dnia ………………….r. informujące o wyniku przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Zakup z dostawą  
do SPZOZ w Wieluniu endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego oraz  implantów ortopedycznych  
wraz z użyczeniem instrumentarium  do ich  implantacji. Nr sprawy: SPZOZ–OiZP/3/38/380-382/15 /2017.  
Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający nabywa towar zgodny ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz ofertą przetargowo – cenową będącymi  integralnym  załącznikiem niniejszej  
umowy. 
2. Przewidziany dla potrzeb SPZOZ w Wieluniu asortyment oraz ilości  niezbędne Zamawiającemu  do 
przeprowadzenia zakontraktowanych z NFZ procedur medycznych realizowane będą wg tzw. zamówień 
częściowych zależnych od potrzeb wynikających z liczby hospitalizowanych osób w  danym czasie.   
3.  Zamawiający informuje, iż ilości określone w załączniku do umowy stanowią przybliżoną ilość  towaru 
przewidzianą  do zakupienia w okresie obowiązywania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być 
mniejsze pod warunkiem,  że zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości umowy. 
4. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą  przysługiwać 
Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach 
asortymentowych na plus lub minus w obrębie wartości Formularza Cenowego, a Wykonawca wyraża na 
to zgodę. 
6. Wykonawca gwarantuje  bezpłatne użyczenie na okres trwania umowy instrumentarium do 
wszczepiania wymienionych w pakiecie gwoździ śródszpikowych blokowanych, instrumentarium z rączką  
i nakładkami celującymi przeziernymi dla promieni RTG wykonanymi z kompozytu włókna węglowego  dla 
gwoździ śródszpikowych typu GAMMA i instrumentarium kompletnego do Dynamicznych Stabilizatorów 
Biodrowych i łokciowych  (DHS/DCS) oraz płytek kątowo - stabilnych, które  zostaną  zwrócone  po  
okresie  trwania  umowy  w  terminie  do  14  dni.  
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§ 2. 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia Zamawiającemu w ciągu …….. dni 
roboczych  od chwili złożenia zamówienia ( fax, e-mail )  miejsce dostawy - Trakt  Operacyjny  SP ZOZ           
w Wieluniu w godzinach 800 – 1400. 
2.Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po 
wyznaczonym terminie. 
3.W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 
się dostarczyć przedmiot umowy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zamówienia. 
4.Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego podpisu na fakturze 
przedstawionej przy odbiorze dostawy. 
5.Zamawiający zobowiązany jest dokonać sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonego 
asortymentu. W przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego z zamówieniem Zamawiający 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie  Wykonawcę telefonicznie, a następnie potwierdza to faxem lub     
e-mailem. 
6.W przypadku dostarczenia asortymentu uszkodzonego lub niezgodnego z Umową Wykonawca 
zobowiązany jest do jego wymiany na własny koszt w terminie do 5 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
Jeżeli wyznaczony termin wymiany jest dniem wolnym od pracy wymiana zostanie zrealizowana 
pierwszego dnia roboczego po tym terminie. 
7.W przypadku braku przedmiotu zamówienia w magazynie Wykonawcy, zabezpieczy on dostawy do 
SPZOZ Wieluń z innych źródeł, z wyjątkiem sytuacji zaprzestania przez producenta produkcji 
oferowanego asortymentu lub w przypadku jego wycofania z obrotu. 
8.W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy  w  wymaganym terminie – zgodnym z podpisaną umową 
–od momentu złożenia zamówienia faxem lub e-mailem  określonej partii przedmiotu zamówienia, 
zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu różnicę w cenie zakupu u innego dostawcy. 
9.Zaoferowany przedmiot zamówienia będzie posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności licząc od 
dnia dostawy. Zamawiający dopuszcza termin ważności przedmiotu zamówienia krótszy, jednakże tylko      
w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
10.Dostarczane przez Wykonawcę wyroby medyczne są dopuszczone do użytkowania w placówkach 
służby zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i  posiadają  na potwierdzenie tego faktu odpowiednie 
dokumenty: deklaracje  zgodności i oznakowania  znakiem CE  lub  wpis do rejestru wyrobów 
medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.                                         

 
§ 3. 

1.Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu towar w ilościach wynikających z zamówienia 
częściowego , przy zachowaniu zasady, że ilość końcowa jest krotnością najmniejszego opakowania 
stosowanego przez producenta. 
2.Zastrzeżenie to nie dotyczy towarów zwyczajowo sprzedawanych na sztuki. 

 
§ 4. 

1.Wykonawcy przysługuje za realizację przedmiotu dostaw wynagrodzenie brutto w wysokości: 
……………………….(Słownie wynagrodzenie brutto : ……………………………………………………….…), 
w tym wynagrodzenie netto  w wysokości: ……………….. (Słownie wynagrodzenie netto: ………………… 
……………………… )  i obowiązujący podatek Vat w kwocie: …………………………………………………... 
2.Zapłata nastąpi po każdorazowej dostawie towaru wraz z fakturą w ciągu…… dni od daty dostarczenia 
faktury do Zamawiającego. 
3.Zapłata może  być  wstrzymana  do  czasu  uzupełnienia lub  wymiany  asortymentu w przypadku  
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  nieprawidłowości. 
4.Faktury wystawiane będą ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu  sprzedaży. 
5.Termin płatności faktury liczony jest od  dnia jej dostarczenia do Zamawiającego. 
6.Wykonawca gwarantuje stałość cen podanych w ofercie cenowej przez okres trwania   umowy. 
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7.Maksymalna wartość umowy brutto wynosi zł : …................ 
8.Maksymalna wartość umowy  netto wynosi zł : …................. 

                  
§ 5. 

Wykonawca  nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu tworzącego SPZOZ w Wieluniu, 
przenieść na osobę trzecią wierzytelności  przysługujących Wykonawcy  wobec Zamawiającego na 
podstawie niniejszej umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością                         
o podobnym rezultacie lub charakterze . Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych                                
z wierzytelnością w szczególności roszczeń o odsetki. W treści wystawianych faktur pod rygorem ich 
zwrócenia Wykonawca wpisze klauzulę o zakazie przelewu wierzytelności. 

 
§ 6. 

Jeżeli dostarczane Zamawiającemu produkty nie będą spełniały określonych w SIWZ dla  nich wymogów 
jakościowych, a Wykonawca pomimo wezwania go do zaprzestania naruszeń warunków umowy w tym 
zakresie, realizował będzie kolejne dostawy podlegające uzasadnionym  reklamacjom jakościowym, 
niniejsza umowa może zostać rozwiązana z  jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.  

                    
                   § 7. 

1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy – opóźnionej dostawy- z przyczyn 
niezawinionych przez Zamawiającego- Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu 
tytułem  odszkodowania karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej w terminie  partii 
towaru za każdy dzień opóźnienia. 
2.W razie odstąpienia od umowy z winy  Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu tytułem odszkodowania,  
karę w  wysokości 5%  wartości brutto niezrealizowanej  części umowy. 
3. Wstrzymanie przez Wykonawcę dostaw w ilościach i terminach wynikających z  zamówienia, stanowić 
będzie dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od Umowy z  winy Wykonawcy ze skutkiem 
natychmiastowym. 
4. W razie przekroczenia przez Wykonawcę terminu wymiany asortymentu reklamowanego wskazanego 
w § 2 ust 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto 
reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia. 
5. Zapłata kary umownej nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu przez Zamawiającego roszczeń 
odszkodowawczych na zasadach ogólnych. 
. 

§ 8. 
1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami 
podpisanymi przez strony pod rygorem nieważności. 
2. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków 
zawartej umowy w zakresie: 

2.1) zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku  od  
            towarów  i usług VAT, przy czym cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian. 

 
§ 9. 

Umowa została zawarta na czas 12 miesięcy tj.: od………………………do……………………….. lub 
całkowitego wykorzystania wartości umowy brutto za dostawę przedmiotu zamówienia.  

 
§ 10. 

W razie zaistnienia 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. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 12. 

1.  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459)  ), ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, oraz Ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 1638). 
2.  Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W 
przypadku, gdy okaże się to niemożliwe w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, właściwym dla 
rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 13. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron. 
                   

                                 Zaopiniowano: 
      Radca Prawny: 
 
 

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

 AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:  
  

 
ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA 

 
 
 
 
 ..................................................                                                  ................................................. 
    Podpisy osób uprawnionych                                                                   Podpisy osób uprawnionych 
     do reprezentowania Zamawiającego                                                                                do reprezentowania   Wykonawcy     
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ZAŁĄCZNIK NR 6b do SIWZ  

 
 

PROJEKT UMOWY   Nr   ………../ZP/2017/ ENDOPROTEZY 
      
Dnia  ………….2017 roku została zawarta umowa pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Wieluniu  
ul. Szpitalna 16 , 98-300 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych                               
i Zawodowych, Fundacji  Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000022938  w Sądzie 
Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON 000310143, 
NIP 832-17-89-610, reprezentowanym przez: 

2. Dyrektora – pan Janusz Atłachowicza 
zwanym w treści umowy Zamawiającym 
a 
firmą ……………………………………………………………………………………………………………….. 
REGON :  …………………..…. ; NIP : ………………………; działająca na podstawie wpisu do 
…………………………………….  pod  numerem  …………………………………………………………….  
reprezentowaną przez : 

3. ............................................................................ 
4. ............................................................................ 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 
 

§1. 
1. W oparciu o pismo z dnia ………………….r. informujące o wyniku przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Zakup z dostawą  
do SPZOZ w Wieluniu endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego oraz  implantów ortopedycznych  
wraz z użyczeniem instrumentarium  do ich  implantacji. Nr sprawy: SPZOZ–OiZP/3/38/380-382/15 /2017.  
Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający nabywa towar zgodny ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz ofertą przetargowo – cenową będącymi  integralnym  załącznikiem niniejszej  
umowy. 
2. Przewidziany dla potrzeb SPZOZ w Wieluniu asortyment oraz ilości  niezbędne Zamawiającemu  do 
przeprowadzenia zakontraktowanych z NFZ procedur medycznych realizowane będą wg tzw. zamówień 
częściowych zależnych od potrzeb wynikających z liczby hospitalizowanych osób w  danym czasie.   
3.  Zamawiający informuje, iż ilości określone w załączniku do umowy stanowią przybliżoną ilość  towaru 
przewidzianą  do zakupienia w okresie obowiązywania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być 
mniejsze pod warunkiem,  że zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości umowy. 
4. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą  przysługiwać 
Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  
5. Dostarczane przez Wykonawcę wyroby medyczne są dopuszczone do użytkowania w placówkach 
służby zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i  posiadają  na potwierdzenie tego faktu odpowiednie 
dokumenty: deklaracje  zgodności i oznakowania  znakiem CE  lub  wpis do rejestru wyrobów 
medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.                                         
6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca   przedłoży  osobie odpowiedzialnej za realizację 
przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego, wymienionej w § 2 ust. 22 odpowiednie dokumenty. 
7.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu- osobie odpowiedzialnej za realizację umowy 
certyfikat materiału z którego wykonany jest implant pod kątem możliwości badania pacjenta w przyszłości 
w rezonansie magnetycznym. 
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§2. 

1. Umowa została zawarta na czas 12 miesięcy tj.: od………………………do……………………….. lub 
całkowitego wykorzystania wartości umowy brutto za dostawę przedmiotu zamówienia.  
2.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Trakt Operacyjny-  wszystkie 
rozmiary wyrobów z każdego  zaoferowanego  rodzaju endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego, 
w ilości  co  najmniej  po 1 sztuce  oraz  instrumentarium do ich implantacji  na przechowanie w terminie 
…….. dni od dnia  zawarcia umowy. 
3. Przedmiot umowy będzie przechowywany przez Zamawiającego na zasadach określonych w umowie. 
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do pobierania poszczególnych składników przedmiotu 
przechowania w celach medycznych. 
5. Po pobraniu przedmiotu umowy z przechowania Zamawiający sporządzi protokół zawierający imię         
i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numery katalogowe przedmiotu. Protokół zostanie przekazany 
niezwłocznie Wykonawcy faksem i będzie podstawą do uzupełnienia przez Wykonawcę przedmiotu 
przechowania o pobrany i zakupiony przez Zamawiającego wyrób medyczny. Protokół będzie także 
podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.  
6. Uzupełnienie przedmiotu przechowania będzie realizowane w ciągu ….. dni od otrzymania faksem 
protokołu, o którym mowa ust. 5. 
7. Zamawiający pisemnie potwierdzi odbiór uzupełnionego składnika przedmiotu przechowania.  
8. Wykonawca zapoznał się z miejscem przechowania i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 
9. Oddanie przedmiotu przechowania na przechowanie zostanie potwierdzone protokołem zawierającym 
ilość i wartość poszczególny składników i całego przedmiotu przechowania. 
10. Zamawiający zobowiązuje się wykonać swoje zobowiązanie tak, aby zachować przedmiot 
przechowania w stanie nie pogorszonym. 
11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów 
oddanych mu na przechowanie. 
12. Wykonawca może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu 
Zamawiającego pisemnie w formie faksu na 30 dni przez datą odbioru. 
13. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy przedmiot przechowania po zakończeniu umowy  
w sposób i w terminie przez strony ustalonym. Zwrotowi podlega część przedmiotu przechowania nie 
zakupiona przez Zamawiającego zgodnie z umową. Zwrot potwierdzony będzie protokołem. 
14. Miejscem przechowania będzie Trakt Operacyjny Zamawiającego. 
15. Partia towaru dostarczana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy i każde opakowanie jednostkowe 
będzie zawierało: nazwa producenta, numer serii, numer katalogowy, termin sterylności nie krótszy niż 12 
miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. 
16. W ramach niniejszej umowy Wykonawca użyczy Zamawiającemu instrumentarium,  niezbędne do 
wykonywania zabiegów implantacji na okres obowiązywania niniejszej umowy.  W dniu dostawy 
instrumentarium Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: wykazu  narzędzi składających się na 
instrumentarium wraz z fotografiami instrumentarium. 
17. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonywania przez okres trwania umowy niezbędnych konserwacji instrumentarium, w tym 
dokonania 1-ego przeglądu technicznego na swój koszt, 
2) wydania Zamawiającemu instrukcji obsługi instrumentarium, 
3) wykonywania przez okres trwania umowy napraw wszelkich awarii, które uniemożliwiają używanie 
instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem, z zastrzeżeniem, że: 

a) Zamawiającego obciążają tylko koszty części zamiennych o ile uległy uszkodzeniu z  jego winy, 
     o awarii instrumentarium zawiadamia się Wykonawcę, 
b) uszkodzenie instrumentarium przez Zamawiającego spowodowane użytkowaniem niezgodnym 
z instrukcją obsługi, potwierdzone zostanie protokołem sporządzonym w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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18. Przekazanie instrumentarium przez Wykonawcę (wraz z pierwszą dostawą partii towaru) jak i jego 
zwrot po upływie okresu niniejszej umowy (w ciągu 3 dni) nastąpi (transportem oraz na koszt i ryzyko 
Wykonawcy) w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, spisanego przez  strony.      
19. W przypadku użyczenia instrumentarium na konkretny zabieg Wykonawca dostarczy instrumentarium  
wraz z kompletem implantów w pełnym rozmiarze (transportem oraz na  koszt i ryzyko Wykonawcy)               
w ciągu 48 godzin od  złożonego zapotrzebowania przez  Zamawiającego.                                                                                    
20.  W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych 
szkoleń personelu medycznego Zamawiającego: 

a) szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem 
produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy; 

b) harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. 
Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu; 

c) Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z 
doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w 
zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę; 

d) wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając na swój koszt 
wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i 
przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia; 

e) Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę; 
f) szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu 

zaproponowanym przez Wykonawcę. 
g) zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej 

szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i 
zawierającym: 
- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń, 
- datę i miejsce ich przeprowadzenia, 
- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, 
- imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, 
- czas trwania poszczególnych szkoleń. 

21. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację składanych zamówień jest: Pani/  
Pan....................... numer telefonu............................ 
22. Ze strony Zamawiającego poprawną realizację  umowy nadzoruje: 

1) Pan/Pani………………………………………– Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo- 
Ortopedycznej numer telefonu: ………………….. 
2) Pan/Pani  ………………………..- numer telefonu. 

 
§3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w ilościach i cenach wyszczególnionych w 
Formularzu cenowym oferty, będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 

2. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy, w tym 
koszty zakupu, opakowania, transportu, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, postawienia loco trakt 
operacyjny, podatek VAT. 

3. Wykonawcy przysługuje za realizację przedmiotu dostaw wynagrodzenie brutto w wysokości: 
……………………….(Słownie wynagrodzenie brutto : ……………………………………………………….…), 
w tym wynagrodzenie netto  w wysokości: ……………….. (Słownie wynagrodzenie netto: ………………… 
……………………… )  i obowiązujący podatek Vat w kwocie: …………………………………………………... 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości cen na przedmiot umowy  wymieniony w ust.1 
przez okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem niezależnej od Wykonawcy zmiany stawki podatku 
VAT.                                        



 8 

5.  W przypadku zmian przepisów dotyczących wysokości podatku VAT w czasie obowiązywania umowy 
ceny ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto – 
cena netto pozostanie bez zmian. 
6. Zmiana, o której mowa w ust. 5 nastąpi z mocy prawa i obowiązuje od dnia wejścia w życie 
odpowiednich przepisów. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego – osobę 
odpowiedzialną za realizację umowy o zmianie stawki podatku VAT. 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość: 

a) przekształcenia nazwy i innych danych identyfikacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy –                
w przypadku zmiany tych danych, 

b) rezygnacji Wykonawcy z powierzenia wykonania części/całości umowy podwykonawcy (jeżeli w 
realizacji umowy uczestniczyć będzie podwykonawca) - w przypadku takiej rezygnacji, 

c) zmiany numeru katalogowego przedmiotu zamówienia - w przypadku wprowadzenia zmiany 
numerów katalogowych przez Wykonawcę, 

d) obniżenia cen jednostkowych - w przypadku zmiany cen stosowanych przez Wykonawcę. 
8. Zmiana, o której mowa w ust. 7 musi być odpowiednio udokumentowana przez każdą ze stron i 
obowiązuje po podpisaniu aneksu przez obie strony. 
9.   Maksymalna wartość umowy brutto wynosi zł : …................ 
10.  Maksymalna wartość umowy  netto wynosi zł : …............... 

 
                                                                                 §4. 
Strony ustalają, że płatność za przedmiot umowy będzie dokonywana na podstawie wystawionej faktury 
VAT, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT w terminie…….. dni, licząc od daty otrzymania faktury VAT. Faktura może być wystawiona 
dopiero po otrzymaniu przez Wykonawcę sporządzonego przez Zamawiającego protokołu, o którym 
mowa w § 2 ust. 5. 

§5. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 
a)dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego informacji o których mowa w §2 ust. 15, 
b)dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, 
c) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.    
2. Reklamacje Zamawiającego co do terminowości, ilości, jakości dostaw rozpatrywane będą w ciągu 5 
dni  od złożonej reklamacji, łącznie z ewentualną wymianą wadliwego towaru.  
3. Wymiana towaru na wolny od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.    
  

§6. 
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy – opóźnionej dostawy- z przyczyn 
niezawinionych przez Zamawiającego- Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu 
tytułem  odszkodowania karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej w terminie  partii 
towaru za każdy dzień opóźnienia. 
2.W razie odstąpienia od umowy z winy  Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu tytułem odszkodowania,  
karę w  wysokości 5%  wartości brutto niezrealizowanej  części umowy. 
3. Wstrzymanie przez Wykonawcę dostaw w ilościach i terminach wynikających z  zamówienia, stanowić 
będzie dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od Umowy z  winy Wykonawcy. 
4. W razie przekroczenia przez Wykonawcę terminu wymiany asortymentu reklamowanego wskazanego 
w § 5 ust 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto 
reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia. 
5. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłaty Zamawiającemu odszkodowania pokrywającego w całości poniesioną szkodę.                                     
6.  W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary te Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego,                 
w przeciwnym razie kara umowna będzie potrącona z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 
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7. Zapłata kary umownej nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu przez Zamawiającego roszczeń 
odszkodowawczych na zasadach ogólnych. 

 
§ 7. 

1. Przez naruszenie warunków umowy przez Wykonawcę,  rozumie się w szczególności: 
1) Trzykrotną nieterminową lub niezgodną z zamówieniami realizację dostaw, 
2) Powtarzające się uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczania cen, 

terminów płatności w wystawianych fakturach za dostarczany przedmiot umowy, nieokazania 
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5  

3) Powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu umowy. 
2. Wyżej wymienione naruszenia  dają Zamawiającemu podstawę do odstąpienia od  umowy ze 

skutkiem natychmiastowym.                                                                                                                                                                                    
 

§8. 
1. W razie zaistnienia 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 - art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy.   

§9. 
Wykonawca  nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu tworzącego SPZOZ w Wieluniu, 
przenieść na osobę trzecią wierzytelności  przysługujących Wykonawcy  wobec Zamawiającego na 
podstawie niniejszej umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o 
podobnym rezultacie lub charakterze.  Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością 
w szczególności roszczeń o odsetki.  

 
§ 10. 

1.  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459)  ), ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, oraz Ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 1638). 
2.  Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W 
przypadku, gdy okaże się to niemożliwe w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, właściwym dla 
rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 11. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron. 
                   

  Zaopiniowano: Radca Prawny:  
 
  ……................................. 

 
 AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:  

  
ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA 

 
 
 
 ..................................................                                                  ................................................. 
    Podpisy osób uprawnionych                                                                   Podpisy osób uprawnionych 
     do reprezentowania Zamawiającego                                                                  do reprezentowania   Wykonawcy   


