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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Umowa  P/N/2/2021/ 

 

zawarta w dniu …………….. w Białogardzie 

pomiędzy: 

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. 
ul. Chopina 29, 78-200 Białogard 

NIP 302-00-02-009 

REGON 331031257 

figurującą w KRS pod nr 0000525422 

reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu – Zygmunta Baś 
zwaną dalej – “Zamawiającym” ,  

 

a  

 

firmą   

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

……………………………………………….... 

…………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

 

………………………………….. 

 

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

zwaną dalej – “Wykonawcą” 

 

§ 1 
Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta Wykonawcy przyjęta w wyniku  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „ Sukcesywne dostawy 

materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych dla Regionalnego Centrum Medycznego 

w Białogardzie Sp. z o.o.”  
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla Regionalnego 

Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. w cenie i na warunkach płatności zgodnych z 

zapisami SWZ i niniejszej umowy dla pakietu nr 1-18 oraz załącznikiem – ofertą Wykonawcy 

stanowiącą  integralną część umowy.   

2. Zamawiający określa wielkość dostawy częściowej przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w 

formie pisemnej, telefonicznie lub e-mailem. 

3. Koszt dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do 

wysokości całkowitej wartości zamówienia, określonego umową. 

5. Cena zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

określonego przez Zamawiającego w niniejszej umowie,  a w szczególności takie jak: transport, 

rozładunek i wniesienie do magazynu Zamawiającego, koszty ubezpieczenia dostaw oraz wszelkie 

podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

6. Ceny podane w ofercie nie ulegają zmianie w trakcie realizacji umowy, chyba że zajdą 

okoliczności, których nie można było  przewidzieć przy podpisywaniu umowy tj. zmiana stawek 

podatkowych lub stawek celnych. 
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7. W przypadku zmian cen spowodowanych okolicznościami, o których mowa w ust. 6 ceny 

ofertowe ulegają zmianie proporcjonalnie do zmian cen urzędowych, zmian stawek podatkowych 

lub stawek celnych. Zmiana obowiązuje od dostaw realizowanych po dniu wejścia w życie zmian 

wymienionych wskaźników po przedstawieniu przez strony dokumentów potwierdzających te 

okoliczności. 

8. W przypadku innym niż określony w ust. 6, ewentualny koszt związany ze wzrostem ceny 

jednostkowej leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto, 

tak aby cena jednostkowa brutto pozostała stała.  

9. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy – od dnia …………. do dnia ………….., z tym, że 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość aneksowania umowy w przypadku nie wyczerpania 

umowy wartościowo we wskazanym wcześniej okresie. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru niż podane                       

w załączniku do umowy nie mniej jednak niż 30% wartości umowy o której mowa w § 5 ust.1.               

Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za 

już dostarczony towar.   

11. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę, określoną w § 5 ust. 1, 

umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania przez 

Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie (bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy).  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości kwoty przeznaczonej na 

realizację zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1.    

13. Termin ważności materiałów opatrunkowych będących przedmiotem zamówienia nie może być 

krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 

14. Częstotliwość dostaw jak również rodzaj i ilość materiałów opatrunkowych określana będzie 

każdorazowo w zależności od potrzeb, w trybie określonym § 2 ust. 2, w ramach przyjętego 

formularza cenowego, z zastrzeżeniem, że całkowite zapotrzebowanie na materiały opatrunkowe 

łącznie w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 9 nie może przekroczyć wartości umowy określonej 

w § 5 ust. 1. 

 

§ 3 
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  zamówień  w terminie do …… dni roboczych, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy, przy czym jeżeli termin 

dostawy wypadnie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki Regionalnego 

Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o., dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po 

wyznaczonym terminie, 

2. W  przypadku  niedotrzymania  terminów  określonych  w  ust. 1 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę: 

a) przy zwłoce do 7 dni  w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części 

zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

b) przy zwłoce powyżej 7 dni w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części 

zamówienia, 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 5 ust.1. 

4. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej przez Stronę uprawnioną stosownego wezwania 

do zapłaty. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 4 niniejszej umowy płatne są przelewem bankowym na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia stosownej należnej mu kary umownej z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 4 
1. Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy: 

a) posiadać będzie wszystkie dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie 

których może być wprowadzony do obrotu i do używania w jednostkach ochrony 

zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

b) (w zakresie każdego z oferowanych produktów) będzie zarejestrowany w Urzędzie 

Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Biobójczych.  

c) posiadać będzie kompletne, niezbędne świadectwa rejestracji, atesty i certyfikaty CE 

oraz deklaracje zgodności potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne 

z wymaganiami Zamawiającego w zakresie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 5 
1. Strony określają maksymalną wartość umowy, za sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych 

i wyrobów medycznych dla  Regionalnego Centrum Medycznego  w Białogardzie Sp. z o.o., na 

kwotę: ………… brutto (słownie:…………………………….). Zapłata za wykonanie przedmiotu 

określonego w §2 niniejszej umowy uregulowana zostanie  w formie przelewu na konto 

Wykonawcy nr ………………………………...................................................................... w 

terminie ……….. dni liczonych od daty wykonania zadania, tj. dostawy zamówionego towaru, na 

podstawie prawidłowo sporządzonej faktury dokumentującej realizację każdej części zamówienia.  

Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

2. Każda faktura winna zawierać numer zawartej umowy. Brak tej informacji spowoduje, iż termin 

płatności liczony będzie od momentu przesłania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego 

ustawowymi odsetkami za zwłokę. 

4. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy osobom 

trzecim bez zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego wyrażonej  w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

5. Suma faktur, wystawianych po każdorazowej dostawie stanowi rozliczenie umowy i nie może 

przekraczać kwoty określonej w  ust. 1, z zastrzeżeniem § 2 ust 6.  

 

§ 6 
1. Wykonawca zachowa parametry jakościowe zgodne z ofertą, a w przypadku dostawy przedmiotu 

o niższych parametrach jakościowych lub wadliwego zobowiązuje się do jego wymiany na 

pełnowartościowy w przeciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia przekazanego  w formie pisemnej, 

telefonicznej lub e-mailem. 

2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika asortymentu występującego w formularzu 

cenowym, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej 

zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego 

asortymentu określona w załączniku nr 1 do umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze 

Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę. 

4. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania 

niezwłocznej wymiany na wolny od wad w przypadku: 

a) dostarczenia towaru złej jakości, 

b) dostarczenia towaru niezgodnego z umową, 

c) dostarczenie towaru niezgodnego z zamówieniem. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem. 

7. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie ze skutkiem na koniec 

miesiąca w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę. Trzykrotne 

niedotrzymanie terminu dostawy lub niezgodnego z zamówieniem będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako nienależyte wywiązywanie się z umowy.  

8. Za towar niezgodny z zamówieniem Zamawiający będzie traktował wszelkie niezgodności 

dostawy w stosunku do zamówienia (ilościowe, jakościowe, uszkodzenie towaru).  

9. Z tytułu, o którym mowa w ust. 5 i 6 nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia 

poza roszczeniem o zapłacenie za towar już dostarczony Zamawiającemu. 
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10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy na dostawę  każdego z 

produktów osobno w przypadku zmian dotyczących jego stosowania w oparciu o wiedzę 

medyczną i w przypadkach powyższych dopuszcza się możliwość zmiany  poszczególnych 

produktów (na nowe) po uprzednim zawarciu stosownego aneksu do  niniejszej umowy.   

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonymw ust. 1 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w 

ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy. 

12. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy 

oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu. 

13. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 

różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy. 

 

§ 7 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 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.  

 

§ 8 

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie: 

a) właściwe przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 2019) 

b) właściwe przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) 

wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się 

rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy 

Sąd powszechny. 

3. Jeżeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego postępowania, będzie mieć miejsce 

przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowiązują się zawrzeć umowę 

o przetwarzanie danych osobowych, która spełniać będzie wszystkie wymogi RODO 

i obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, na cały okres obowiązywania umowy 

podstawowej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) 

4. W przypadku spraw sądowych, dotyczących rekompensat określonych w art. 10 ustawy z dnia 

8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

dowodem poniesienia przez Dostawcę kosztów odzyskiwania danej należności nie może być 

dowód z zeznań świadków. Strony zgodnie oświadczają, iż w  przypadku opóźnienia  

w zapłacie jakiejkolwiek należności z tytułu wykonania niniejszej umowy, Dostawcy 

przysługuje jedno roszczenie o zapłatę rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, 

niezależnie od ilości wystawionych faktur w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 

 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej 

umowy w postępowaniu procesowym poprzedzone będzie postępowaniem polubownym, włącznie 

z zawezwaniem do próby ugodowej zgodnie z art. 184 do art. 186 KPC. 

2. Pozostałe kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez 

strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do 

porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane na drodze 

sądowej, przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§12  

Wykonawca zobowiązuje się przesłać na adres Zamawiającego wzorcowe próbki produktów, w celu 

zbadania zgodności z ofertą , po jednej sztuce z wybranego pakietu,  w terminie  do 7 dni po 

podpisaniu umowy,  pod rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego.  

 

§ 13 
a) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem § 2 ust 6. 

b) Dostawca ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzonej przez udzielającego 

zamówienia lub osobę przez niego upoważnioną w zakresie wykonywania warunków 

niniejszej umowy, w każdym ich aspekcie, w szczególności zaś dotyczącym ochrony danych 

osobowych oraz jakości udzielanych usług. 

c) Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki. 

d) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.  

2. Oferta Wykonawcy 

 

 

 

Wykonawca:         Zamawiający: 

 

 

 

 


