
 

 

 
 

Załącznik Nr 3  
   

Istotne postanowienia umowy/ wzór umowy 
 

zawarta w dniu ………………….. 2020 r. w Węgorzewie, w wyniku udzielenia zamówienia 
publicznego w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 
zm.) o wartości poniżej 30 tysięcy euro, pomiędzy: 
 
Szpitalem Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Węgorzewie z siedzibą w Węgorzewie przy ul. J. Bema 24, zarejestrowanym w Rejestrze 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019406, 
NIP 845-114-76-43, REGON 790240956,reprezentowanym przez: 
 
Panią Agnieszkę SZAŁKO – Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
przy kontrasygnacie Pana Witolda Juchniewicza – Głównego Księgowego Szpitala 
Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie, 
 
a  
……………………………………………………….. z siedzibą :   ul. …………………., ………………………, tel/faks 
……………………………; NIP ………………., REGON ……………………….; reprezentowanym przez: 
……………………… – …………… prezes/właściciel, zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
o następującej treści: 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy rękawic jednorazowych dla Szpitala 

Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, formularza ofertowego, określonej w Załączniku  nr  2, będącym integralną 
częścią umowy. 

2. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową określa się na maksymalną kwotę: 
.................................... zł netto +  VAT=............................ zł brutto (słownie brutto: 
.................................................................................................................... złotych). 

3. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stałość cen netto towarów wymienionych 
w Załączniku nr 1, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w przypadku: 
a/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług;  
b/ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 



 

 

pracę (t. j. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), 
c/ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
- jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez 
Wykonawcę, a Wykonawca wykaże to i uzasadni wielkość tego wpływu, i z 
zastrzeżeniem, że Strona występująca o zmianę zobowiązana jest do przygotowania 
odpowiedniego aneksu do umowy.  
d/ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, wartość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie, o ile 
zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy 
czym:  
1.1 wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie adekwatnej do zmiany kosztów 
Wykonawcy, wynikających ze zmian określonych powyżej,  
1.2 w przypadku wystąpienia przez Wykonawcę o zmianę wysokości 
wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć jest szczegółowe wyliczenie 
zawierające kalkulację zmiany kosztów wraz dowodami potwierdzającymi te 
wyliczenia, 
1.3 zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będą dokonywane wyłącznie na podstawie 
pisemnych, pod rygorem nieważności, aneksów zawieranych przez Strony, 
1.4 z wnioskiem o zawarcie aneksu z uwagi zmniejszenie kosztów Wykonawcy 
wynikających ze zmian określonych powyżej, może wystąpić również Zamawiający – w 
takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których 
mowa w punkcie b powyżej, w ustalonym przez strony terminie, nie dłuższym jednak 
niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego, 

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie towary objęte umową mają ważne certyfikaty 
dopuszczające je do obrotu i stosowania w służbie zdrowia, zgodnie przeznaczeniem. 

6. Umowa niniejsza jest zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia …... 2020 r. do 
dnia: …………………………………..  r., z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W przypadku gdy przed upływem terminu, na który została zawarta umowa, 
wyczerpaniu ulegnie maksymalna kwota określona w § 1 ust. 2, a zamawiający nie 
skorzysta z „Prawa opcji”, umowa ulega wygaśnięciu wraz z wyczerpaniem kwoty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości 
zakupowanego asortymentu, względem ilości określonej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w ust. 1 nie będzie 
skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za 
faktycznie zakupiony asortyment wg cen określonych w umowie.  
Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednie 
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej 
Umowy. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia 
podstawowego (zakupu większej ilości asortymentu) spowodowanej zwiększonym 
zapotrzebowaniem na asortyment określony w ust. 1, Zamawiający skorzysta z prawa 
opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp w wysokości do 20% zamówienia 
podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale 
nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie 



 

 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez 
Zamawiającego oświadczenia woli      w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w 
określonym przez niego zakresie. 

9. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi 
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zakupioną ilość 
asortymentu wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 

10. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy pełnego 
asortymentu i kwoty określonej w § 1 ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 
uzupełniające z tego tytułu, ani prawo żądania wynagrodzenia. 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt i ryzyko do 

punktu odbioru sprzętu medycznego: do Działu Farmacji, mieszczącego się w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Gen. J. Bema 24 w Węgorzewie, budynek B, stosownie do 
przekazywanych mu sukcesywnie zamówień.  

2. Towar należy dostarczać w godz. 9:00 – 13:30 w dni robocze. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest rozładunek towaru i wniesienie do wskazanych pomieszczeń w Dziale 
Farmacji. 

3. Odbiór towaru odbywać się będzie na podstawie np. listu przewozowego, który 
potwierdza tylko fakt dostawy. Po przyjęciu towaru (na podstawie np. listu 
przewozowego), pracownik Działu Farmacji sprawdza czy dostawa jest zgodna 
asortymentowo i ilościowo, jeżeli są rozbieżności przesłana zostanie reklamacja. 

4. Dostawa zamówionego asortymentu nie może być dzielona, z wyjątkiem sytuacji 
uzgodnionych wcześniej pomiędzy stronami. 

5. Wielkość każdorazowej dostawy, ilości i terminy zostaną uzgodnione przez strony w 
trakcie realizacji zamówienia. Osobą wyznaczoną do składania zamówień jest: 
pracownik apteki szpitalnej.  Kontakt w sprawie zamówienia i dostawy do: 
- Wykonawca: fax......................................, e-mail: .................................................... 
-Zamawiającego : tel. 87/427 ……………., e-mail: ………………………………………………… 

6. Dostawa zamówionego towaru wraz z fakturą wymagana jest w terminie do ……….dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania złożonych zamówień  w trakcie 
realizacji dostaw, z wyłączeniem zamówionego towaru, który został już wysłany do 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar o parametrach jakościowych zgodnych 
z ogólnie obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o wyrobach medycznych 
i ważnymi atestami dopuszczenia do stosowania w kraju, oznakowany znakiem CE. Do 
każdego opakowania musi być dołączona ulotka w języku polskim zawierająca 
wszystkie niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika oraz instrukcje 
dotyczące magazynowania i przechowywania wyrobu medycznego. 

9. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu 
umowy, aż do chwili prawidłowego potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 

10. Dostarczony towar powinien cechować się minimum 12-miesięcznym terminem 
ważności. W przypadku terminu krótszego niż 12 miesięcy od daty dostawy konieczna 
będzie wcześniejsza zgoda wyznaczonego pracownika Działu Farmacji. 



 

 

11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w opakowaniach jednorazowego 
użytku, których koszt jest wliczony w cenę towaru. 

12. W przypadku zaprzestania produkcji asortymentu przez producenta lub braku 
asortymentu na rynku polskim, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
udokumentować i powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć asortyment synonimowy (jeżeli występuje), po 
wcześniejszym uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Działu Farmacji, przy czym 
cena asortymentu synonimowego nie może być wyższa niż cena asortymentu objętego 
przedmiotem niniejszej umowy, a jakość nie gorsza od objętego umową. Za preparat 
synonimowy uważa się produkt mający te same wskazania do stosowania oraz tę samą 
postać i jakość, gramaturę i skład chemiczny. 

13. Zamawiający dopuszcza zmianę towaru dostarczanego w ramach umowy  na produkt 
zamienny o parametrach nie gorszych od towaru objętego umową, tylko w przypadku 
zakończenia jego produkcji potwierdzone dokumentem wystawionym przez 
producenta lub za zgodą Zamawiającego. 

14. Cena produktu zamiennego nie może być wyższa od ceny towaru objętego umową.  
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami (zakresami), w stosunku do ilości zawartych w załączniku nr 1 w ramach 
ogólnej  wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2. 

16. Opakowania transportowe leków wymagających przechowywania w lodówce (2-8oC) 
oraz w chłodnym miejscu (5-15oC) powinny być oznaczone, a wewnątrz opakowania 
wymagane jest umieszczenie jednorazowego wskaźnika temperatury, umożliwiające 
potwierdzenie właściwych warunków transportu 
 

§3 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za otrzymany towar cenę podaną w ofercie 

przetargowej. Zapłata będzie następowała cyklicznie w zależności od składanych 
zamówień i realizowanych dostaw. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części umowy. 
3. Dostawcy należy się wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowane dostawy wyrobów 

medycznych na podstawie składanych zamówień. 
4. Zamawiający będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po każdej dostawie /oryginał + kopia dla 
Zamawiającego/, w terminie 30 dni od daty otrzymania całego zamówionego towaru i 
prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Ceny jednostkowe będą obniżone w razie obniżenia stawki VAT. W przypadku 
podwyższenia stawki VAT – cena netto pozostaje bez zmian. 

6. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
żaden inny podmiot trzeci bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§4 
1. Reklamację z tytułu niewłaściwej ilości lub jakości dostarczonego towaru Zamawiający 

zgłasza Wykonawcy, możliwie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, po powzięciu 
informacji o wadliwości dostawy, na podstawie protokołu wewnętrznego Działu 



 

 

Farmacji, sporządzonego na tę okoliczność. 
2. Reklamacja powinna być załatwiona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni licząc od 

daty zgłoszenia /wymagana faktura korygująca – oryginał + kopia/. W tym terminie 
Wykonawca musi dostarczyć zamówiony towar bezpłatnie. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na nr fax:............................ 
lub e-mail: …………………….......................................................................  

4. Wszczęte postępowanie reklamacyjne uprawnia Zamawiającego do wstrzymania 
zapłaty faktury dotyczącej spornej dostawy, zaś termin płatności, o którym mowa w § 
3 ust 4 niniejszej umowy, liczyć należy od dnia realizacji dostawy kompletnej  i wolnej 
od wad. Wymaga się wówczas sporządzenia dokumentu korygującego fakturę. 

5. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z dostawy reklamowanego towaru w terminie 
określonym w ust. 2, Zamawiający uprawniony będzie do zakupu tego towaru z innego 
dowolnego źródła. Dostawca wyrówna wówczas różnicę cen, jeżeli będzie ona 
niekorzystna dla Zamawiającego. 
 

 
§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1.1. w przypadku opóźnienia w dostawie asortymentu objętego przedmiotem umowy –    w 
wysokości 0,5% całkowitej wartości brutto asortymentu, którego dotyczy opóźnienie, 
naliczana za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
1.2. w przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6, 8    i 10 
umowy – w wysokości 0,5% całkowitej wartości brutto asortymentu, którego dotyczy 
niezgodność; 
1.3. w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                  
w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy; 
2.   Kary umowne podlegają sumowaniu i mogą być nakładane wielokrotnie. 
3. Naliczone kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
4. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone 
kary umowne, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§6 
1. Wykonawca nie  może  powstrzymać  się  z  dostarczeniem  asortymentu  w  przypadku 
opóźnienia w zapłacie. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na realizację dostaw na rzecz Szpitala po ogłoszeniu mobilizacji, 
wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny na zasadach i w trybie określonym w 
Rozporządzeniu  Rady Ministrów  z  dnia  24  listopada  2009  r.  w  sprawie  militaryzacji 
jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa 
państwa  (Dz.  U.  z  2009  r.,  Nr  210,  poz.  1612).Wykonawca wyraża również zgodę na 
realizację usługi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii oraz stanu klęski 
żywiołowej. 

 
 



 

 

 
§7 

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym 
w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę,  a w szczególności: 

1.1 w przypadku nieterminowej dostawy asortymentu objętego zamówieniem 
(sytuacja nieterminowej dostawy powinna wystąpić przynajmniej trzykrotnie); 

1.2 w przypadku dostarczenia asortymentu objętego zamówieniem o niewłaściwej 
jakości lub niezgodnego z umową (sytuacja powinna wystąpić przynajmniej 
trzykrotnie). 

 
 
 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany umowy, a także oświadczenie o odstąpieniu od umowy                           

 i rozwiązaniu umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory mogące stanowić przedmiot rozstrzygnięć sądowych, strony będą 

starały się  rozstrzygnąć polubownie, zaś w razie niemożności załatwienia sprawy w 
sposób polubowny zostanie ona skierowana do sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.  

3. W wypadkach uzasadnionych, a zwłaszcza w przypadku wystąpienia braku środków 
finansowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia dostaw. W takim 
przypadku Wykonawca może jedynie żądać należnego wynagrodzenia za faktycznie 
zrealizowaną część dostaw. 

4. W przypadku zmiany wielkości opakowania produktu w trakcie trwania umowy  
Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości jednostek w opakowaniu po cenie 
przetargowej.  
4.1 W przypadku posiadania innej wielkości opakowania Wykonawca zobowiązany jest 

do przeliczenia ilości opakowań umieszczonych w postępowaniu zaokrąglając    
w górę i podania ilości pełnych opakowań. 

5. W przypadku kiedy w czasie trwania umowy, wyroby medyczne określone               
w  niniejszej umowie, objęte zostaną sprzedażą promocyjną, Dostawca zobowiązany 
jest do  sprzedawania Zamawiającemu produktów objętych niniejszą umową po 
cenach promocyjnych, jeżeli  są niższe od przetargowych, przez cały czas trwania 
promocji. 

 
 

§9 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednie przepisy ustawy 

Kodeks Cywilny. 
2. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

dla Dostawcy, dwa dla Zamawiającego. 
 
 
 
 



 

 

Załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część: 
Formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 1, 
Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 
 
 
 
                 Wykonawca:                                                          Zamawiający: 
 
 
 
 
 
 

      Kontrasygnata: 
 


