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                                                                              ZAŁACZNIK nr 3 

 

UMOWA nr P/N/7/2022 

 

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

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu podstawowego na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Dostawa implantów ortopedycznych dla 

Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.’’ P/N/7/2022. 

 

 

pomiędzy: 

 

Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

przy ul. Chopina 29, 78-200, Białogard, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000525422, REGON: 331031257, 

NIP: 3020002009 

reprezentowaną przez Piotra Skaskiewicza - Prezesa Zarządu, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

*gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego: 

……………………………., z siedzibą w ………………….., przy ulicy ……………………., (kod 

pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, …….. Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem                         KRS: …………………..,  

NIP: ……………………, 

REGON: ………………., 

reprezentowaną przez: 

…………………………………….., 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

*gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panem/Panią ………………………., zamieszkałym/ą w ……………….. (kod pocztowy), przy ulicy 

………………………, PESEL : ………………….,  prowadzącym/ą działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, pod firmą 

…………………………, adres wykonywania działalności gospodarczej: …………………………,  

NIP: ……………………, 

REGON: ………………, 

zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

 

*gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: 

Panem/Panią ………., zamieszkałym/ą w …………….. (kod pocztowy), przy ulicy ………………….., 

legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ……. seria:………., wydanym przez: ……………, 

dnia ………, PESEL: ……..………, 

zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

 

*gdy Wykonawcą jest spółka cywilna: 

Panem/Panią ……………………., zamieszkałym/ą w ………………… (kod pocztowy), przy ulicy 

……………………, PESEL: ………………, prowadzącym/ą działalność gospodarczą na podstawie 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, pod firmą 
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…………………………………, adres wykonywania działalności gospodarczej: 

…………………………, 

NIP: ……………………….,  

REGON: …………………………, 

oraz 

Panem/Panią ……………………., zamieszkałym/ą w ………………… (kod pocztowy), przy ulicy 

……………………, PESEL: ………………, prowadzącym/ą działalność gospodarczą na podstawie 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, pod firmą 

…………………………………, adres wykonywania działalności gospodarczej: 

…………………………, 

NIP: ……………………….,  

REGON: …………………………, 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: 

………………., na podstawie umowy z dnia ……………….., adres prowadzącej działalności 

gospodarczej: ……………………….,  

NIP: ………………, 

REGON:…………………., 

reprezentowanej przez:  

………………………………….., 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

zwanych dalej Stronami. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa implantów ortopedycznych, zgodnie ze złożoną ofertą, 

na podstawie formularza asortymentowo-cenowego zwartego w Załączniku nr 2 do SWZ na 

warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz niniejszej umowie, 

zwanych dalej „wyrobami”. 

2. Szczegółowy rodzaj przedmiotu umowy ceny i ilości wyrobów określa Załącznik nr ..do 

niniejszej umowy, stanowiący ofertę cenową Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, że wyroby będące przedmiotem umowy są dobrej jakości, wolne od 

wad fizycznych i prawnych, posiadają odpowiednie certyfikaty/atesty dopuszczające do 

użytkowania w służbie zdrowia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności ustawą z ustawą dnia 07.04.2022 roku o wyrobach medycznych (tekst 

jednolity Dz.U. 2022 poz. 974) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2020/561 z dnia 23 kwietnia 2020r. oraz Rozporządzenia MZ z dnia 3 listopada 2020r. 

w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów 

medycznych (Dz.U. poz. 2095 z 2020r.). Wykonawca oświadcza, iż posiada ważne 

certyfikaty/atesty i zobowiązuje się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego, w 

terminie 3 dni od dnia wezwania. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyroby będące przedmiotem umowy posiadają deklarację 

zgodności oznaczoną znakiem CE i zobowiązuje się je dostarczyć na każde żądanie 

Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia wezwania. 

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za właściwą jakość dostarczanych wyrobów 

oraz za szkody wyrządzone dostarczeniem wyrobów niewłaściwej jakości. 

6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

4.1.Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą dnia 

07.04.2022 roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 974) oraz z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/561 z dnia 23 kwietnia 2020r. 

oraz Rozporządzenia MZ z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie sposobu dokonywania 

zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. poz. 2095 z 2020 r.), – 

w zakresie jakim dotyczy. 
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7. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami 

przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu 

zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

07.04.2022roku. Zgodnie rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) 

na dystrybutorze wyrobów medycznych spoczywa obowiązek magazynowania i transportu 

zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. 

8. Każdy implant winien być wyposażony w etykiety (klejone) zawierające następujące 

informacje: numer katalogowy, numer serii, rodzaj sterylizacji, rozmiar danego implantu. 

Zamawiający dopuści, aby wymóg podawania na etykiecie (klejonej) „rodzaju sterylizacji” 

dotyczył tylko implantów, co do których jest wymagana sterylizacja. 

6.1. Implanty - powinny być zapakowane w oryginalne opakowania,  

- etykiety na opakowaniach powinny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z 

ustawą dnia 07.04.2022roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 974) 

oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi, w zakresie pakietów, których dotyczy,  

- opakowania produktów sterylnych muszą być wykonane w sposób umożliwiający 

aseptyczne otwarcie i muszą być dostosowane do rozmiaru zawartości, muszą cechować się 

wymaganą trwałością (dotyczy pozycji, w których znajdują się wyroby medyczne sterylne). 

9. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące 

od daty dostarczenia ww.  przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym 

terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo 

przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę. 

10. Wykonawca nieodpłatnie użyczy instrumentarium z dostawą, każdorazowo do konkretnego 

zabiegu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 2 dni roboczych od 

zamówienia. Zwrot instrumentarium nastąpi w ciągu 2 dni roboczych po wykonaniu 

zabiegu, którego dotyczy.  

11. Wykonawca zobowiązany będzie do stworzenia w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy depozytu zawierającego pełny asortyment implantów (min. po 1 sztuce z każdego 

rodzaju i rozmiaru, Zamawiający dopuszcza ustalenie składu depozytu z rozmiarów 

najczęściej stosowanych – po wzajemnym uzgodnieniu) oraz uzupełnienie po zużyciu 

poszczególnych części w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać 

pełny komplet implantów w okresie realizacji umowy. W przypadku dużego zużycia 

Wykonawca zapewni większą ilość depozytu implantów.   

11.1. Miejscem dostawy i złożenia depozytu jest Blok Operacyjny Regionalnego Centrum 

Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o., 78-200 Białogard, ul. Chopina 29.   

12. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia (dostawy implantów), Wykonawca 

zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego 

Zamawiającego:  

12.1. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z 

użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach przedmiotowej umowy.  

12.2. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. 

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi maksymalną liczbę uczestników, 

którzy będą uczestniczyć w szkoleniu. 

12.3. 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. 

12.4. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub innym w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne środki do 

realizacji szkolenia (w tym materiały szkoleniowe), dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia 

oraz zakwaterowanie dla szkolących się.  

12.5. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę. 
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12.6. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu 

zaproponowanym przez Wykonawcę, na które Zamawiający wyrazi zgodę. 

13. Wykonawca przedłoży do umowy Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli 

jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym – W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych 

przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) tj.  

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,  

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile 

jest to wymagane odrębnymi przepisami. 

 

§ 2 

 
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, liczony od dnia zawarcia umowy, albo 

do chwili wcześniejszego wyczerpania kwoty wynikającej z niniejszej umowy. 
 

 

§ 3 

 
1. Wykonawca zdeponuje u Zamawiającego podstawowy zestaw implantów oraz zestaw 

narzędzi do zakładania implantów - instrumentarium w terminie do 3 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy. 

2. Na okres obowiązywania niniejszej umowy zestaw narzędzi do zakładania implantów 

(instrumentarium) zdeponowany w siedzibie Zamawiającego, stanowi wyłączną własność 

Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany będzie udostępnić, na wniosek Wykonawcy, 

posiadany depozyt narzędzi do zakładania implantów w celu sprawdzenia jego stanu 

technicznego oraz kompletności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby wraz z instrumentarium do zakładania w 

terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (jeżeli dotyczy). 
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4. Zamawiający, zobowiązany jest, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od udzielenia 

świadczenia zdrowotnego (wykonania zabiegu), do przesłania do Wykonawcy, wykazu 

wykorzystanych podczas udzielonego świadczenia implantów.  Wykonawca zobowiązuje 

się w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego „Protokołu 

zużycia implantów”, do uzupełnienia depozytu podstawowego zestawu implantów o 

wykorzystane jego elementy. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania w pierwszej 

kolejności wyrobów z najkrótszym terminem ważności. 

5. Wykaz implantów wykorzystanych podczas udzielonego świadczenia zdrowotnego 

określony zostanie w „Protokole zużycia implantów”, spisywanym po wykonaniu 

świadczenia zdrowotnego. „Protokół zużycia implantów” zostanie podpisany każdorazowo 

przez osobę udzielającą świadczenia zdrowotnego (osobę wykonująca zabieg lub nim 

kierującą) uprawnioną przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zużycia, wadliwości lub utraty właściwości przez którykolwiek z elementów 

zestawu narzędzi do zakładania implantów - instrumentarium, Wykonawca zobowiązuje się 

do jego naprawy lub wymiany, tak, aby instrumentarium znajdujące się w depozycie u 

Zamawiającego było zawsze kompletne, sprawne i gotowe do użycia w terminie 3 dni 

roboczych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na Blok Operacyjny Zamawiającego przedmiot 

umowy oraz narzędzia do zakładania implantów (instrumentarium), jak również odbierać 

zużyte, uszkodzone, wadliwe i dostarczać naprawiane lub wymieniane elementy w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1435.  

8. Za datę dostawy uważa się chwilę przekazania Zamawiającemu, za stosownym 

pokwitowaniem, przedmiotu umowy, instrumentarium lub jego elementu, osobie 

upoważnionej przez Zamawiającego do odbioru tegoż przedmiotu w miejscu wskazanym w 

ust. 7. 

9. Przyjęcia przedmiotu umowy lub instrumentarium (ilościowo-asortymentowego) dokona 

osoba upoważniona przez Zamawiającego do tej czynności.  

10. Dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy i instrumentarium powinny znajdować 

się w uzgodnionych opakowaniach, mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne, tzn. w 

szczególności rodzaj, nazwę wyrobu, ilości sztuk w opakowaniu zbiorczym, nazwę i adres 

producenta oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z instrumentarium wyłącznie do 

przeprowadzania zabiegów na Bloku Operacyjnym Zamawiającego. 

12. Dostawa wyrobów odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, w odpowiednich 

opakowaniach, zapewniających należyte zabezpieczenie wyrobów przed czynnikami 

pogodowymi, uszkodzeniami oraz zgodnie z wymaganiami producenta. 

13. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy przedmiotu umowy, w całości lub w części, 

bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, gdy 

jakikolwiek element przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nie będzie oryginalnie 

zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub będzie 

uszkodzony.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu wyrobów w całości lub w części w przypadku 

stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem. Koszty i ryzyko związane ze zwrotem 

wyrobów ponosi Wykonawca.  

15. Do każdej dostawy wyrobów Wykonawca dostarczy instrukcje zawierające opis i 

zastosowanie w języku polskim. 

16. W przypadku niezrealizowania dostaw w terminie określonym w umowie (licząc od daty 

złożenia zamówienia) lub nieprawidłowej dostawy i zmuszenia Zamawiającego do zakupu 

interwencyjnego na wolnym rynku, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy 

ceny związanej z zakupem interwencyjnym wyrobu, między innymi kosztów dostawy oraz 

różnicy ceny wynikającej z zakupu na wolnym rynku, a zakupem u Wykonawcy, z którym 

Zamawiający zawarł umowę. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

skorzystania z prawa naliczenia kary umownej zgodnie z zapisem § 9 umowy. 
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§ 4 

 

1. Reklamacje dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie ilości, asortymentu lub jakości 

wyrobów, rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia 

drogą pisemną/e-mailową. W przypadku reklamacji jakościowej termin rozpatrzenia 

reklamacji liczony będzie od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym 

towarem. 

2. W przypadku uznania reklamacji, brakujące wyroby zostaną dostarczone / wadliwe wyroby 

zostaną wymienione na pełnowartościowe, niezwłocznie na koszt i ryzyko Wykonawcy, w 

terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.  

3. Zamawiający obowiązany jest zgłosić reklamację niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni robocze od dnia dostawy (ilościowe), bądź od dnia ujawnienia wady (jakościowe). 

 

§ 5 

1. Wartość umowy wynosi:  

wartość netto: ………….. zł; podatek VAT:  …………..  zł; wartość brutto: ………….. zł 

(słownie: ………….. ……………. 00/100 ),  

w tym za: 

2. Dostawy częściowe rozliczane będą przy zastosowaniu cen jednostkowych przedstawionych 

w ofercie cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

Wykonawca oświadcza, iż ceny jednostkowe, zawierają wszelkie koszty związane z dostawą 

wyrobów w szczególności przygotowania dostawy, koszty transportu, opakowania i 

ubezpieczenia. 

3. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na podstawie oryginału faktury 

VAT wystawianej do każdej dostawy lub po otrzymaniu przez Wykonawcę „Protokołu 

zużycia implantów”, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na 

konto w banku: ………………,  numer konta bankowego: 

……………………………………. 

4. Wykonawca wystawi fakturę, tylko za te elementy implantów, które zostały wszczepione 

pacjentowi i ujęte w protokole zużycia. Faktura będzie zawierała numer karty choroby 

pacjenta. 

5.  Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3 widnieje na „białej 

liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się 

utrzymać wyżej wymieniony rachunek bankowy do czasu upływu terminu płatności. W 

przypadku wskazania numeru rachunku nie widniejącego na „białej liście podatników VAT” 

lub wykreślenia rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązany jest skorygować fakturę na 

wezwanie Zamawiającego. Do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego 

wpisanego na „białą listę podatników VAT” termin płatności nie biegnie. 

6.  Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Strony ustalają niezmienność cen w okresie trwania umowy, za wyjątkiem opisanym w § 9 

ust. 1 pkt  7, 9-10 i 12. 

8. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z 

zastosowaniem i naliczeniem stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu 

umowy. 

9. W razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 

3, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych. 

10. W sytuacji nieterminowych płatności, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania 

dostaw.  

11. 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. 
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§ 6 

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z 

realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie 

dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron umowy. 

Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody 

podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.). Czynność prawna mająca na celu zmianę 

wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna. 

 

 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 

ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku powtarzającej się 

nieterminowej realizacji dostaw, bądź niezgodnej z wymaganiami, przy czym wymagane jest co 

najmniej 3 krotne stwierdzenie tego faktu w ciągu kwartału, po wcześniejszym pisemnym 

wezwaniu do należytej realizacji umowy; 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

 

§ 8 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczać 

kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, w 

wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto. Odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z 

zawartymi w umowie postanowieniami; 

2) w przypadku nieterminowej dostawy wyrobów, w wysokości 0,5% wartości brutto 

zamówionych, a niedostarczonych w terminie wyrobów za każdy dzień zwłoki;  

3) w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji lub 

wymianę wadliwych wyrobów, na wyroby wolne od wad, w wysokości 0,5% wartości brutto 

zakwestionowanych wyrobów, za każdy dzień zwłoki. 

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara 

umowna nie pokryje szkody wynikłej z niewykonania lub nienależnego wykonania umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 

30% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z kwoty zawartej na fakturze bez 

wcześniejszego zawiadomienia o takim dokonaniu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 
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§ 9 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku:  

1) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, zmiany formy organizacyjno-prawnej 

Wykonawcy; 

2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę, w wyniku sukcesji, 

wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postepowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 

ustawy;  

3) zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego 

Wykonawcę,  

4) zmiany numeru konta bankowego; 

5) zmiany zaoferowanego w umowie wyrobu (w sytuacji zaprzestania produkcji lub 

wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu przez odpowiednie organy, 

producenta) dopuszcza się złożenie innego równoważnego, ale innego producenta, w cenie 

nie wyższej od zapisanej w umowie; 

6) zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości wyrobem o lepszych parametrach, 

przy czym cena tego wyrobu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu 

zamówienia; 

7) obniżenia cen jednostkowych wyrobów; 

8) zmiany numerów katalogowych wyrobów; 

9) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według 

obowiązujących przepisów prawa podatkowego dotyczących przedmiotu zamówienia. 

Zmiana dotyczyć będzie cen brutto przy zachowaniu dotychczasowych cen netto i nastąpi po 

podpisaniu aneksu do umowy; 

10) jeżeli Wykonawca prowadzi sprzedaż wyrobów wchodzących w skład załącznika, o którym 

mowa w § 1 ust. 2, a producent tych wyrobów złożył ofertę specjalną na zakup tych 

wyrobów, Zamawiający ma prawo do nabycia tych wyrobów po obniżonych cenach. 

Wykonawca nie będzie rościł sobie z tytułu tych dostaw dodatkowego wynagrodzenia niż na 

fakturze promocyjnej, 

11) zmiany sposobu realizacji umowy w przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla 

Zamawiającego lub uzasadniona jego potrzebami, 

12)  nie wyczerpania umowy wartościowo we wskazanym wcześniej okresie - strony przewidują 

przedłużenie okres obowiązywania niniejszej umowy. 
13) zmiany, przeprowadzonej zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.  

2. Zmiany wprowadzone zgodnie z zapisem ust. 1 nastąpią po podpisaniu aneksu do umowy. 

 

§ 10 

Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać 

rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), ustawy z 

dnia 23.04.1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), 

SWZ oraz ofertę Wykonawcy. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: 

 
Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy. 

2. Specyfikacja warunków zamówienia. 

 


