
ZAŁĄCZNIK NR 5 

 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

PROJEKT UMOWY NR PN/…../2020 

 

zawarta w dniu ………............. pomiędzy: 

 

Powiatowym Zespołem Szpitali z siedzibą: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1, NIP 911 184 70 75, w 

imieniu którego działa Pan Krzysztof Wywrot – Dyrektor, zwanym dalej Zamawiającym 

przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Puchała-Kołodziej – Głównego Księgowego,   

a   

1.  .......................................................................  ......................................................................................... .  

2  ...................................................................................  .......................................................................................................  .  

reprezentującym / mi* firmę  ........................................  ...................................................................................................... .  

NIP:  .............................................................................. , REGON:  .  

wpisaną w KRS  ............................................................  ...................................................................................................... .  

lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej zwanym dalej Wykonawcą  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, 

poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści:  

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu do pracowni endoskopii przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego asortymentu, którego szczegółowy rodzaj-asortyment i ceny jednostkowe określa formularz 

asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Asortyment zamawiany będzie partiami zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą w ilościach i terminach 

dostaw określonych prze Zamawiającego w zamówieniach.  

 

§ 2 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony uzgadniają, że wartość umowy wynosi: 

a. brutto …………………………….  (słownie:………………………………………………..) 

b.    netto …………………………….  (słownie:………………………………………………..) 

c.    podatek Vat …………………………….  (słownie:………………………………………………..). 

Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu 

asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wartość określona powyżej jest sumą iloczynów ilości jednostkowych i właściwej asortymentowi ceny 

brutto. W wartości zamówienia zawarty jest koszt transportu towaru do siedziby Zamawiającego i jego 

rozładunku.  

3. Ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie mogą ulec zmianie przez cały okres  trwania umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto jedynie w przypadku zmiany stawek podatku VAT. W/w zmiana 

cen towarów następuje na wniosek Wykonawcy w Formie aneksu do umowy. 

4. Ilości asortymentu określone w umowie są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości przedmiotu 

umowy wynikać będą z zamówień składanych przez Zamawiającego przez okres trwania umowy. 



5. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy pełnego asortymentu i ilości 

przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań wobec Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w ramach asortymentu objętego umową, 

przy nieprzekroczeniu wartości umowy. 

7. Zmiany o których mowa w ust. 4 i 6 nie wymagają  formy aneksu. 

8. W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminach wskazanych  

w § 4 niniejszej umowy lub w ilości mniejszej niż zamówiona albo dostarczenia towaru złej jakości 

Zamawiający może zakupić te towary od innego podmiotu w ramach tzw. zakupów interwencyjnych. 

Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego Wykonawcy, a ceną 

jednostkową towaru określoną w formularzu asortymentowo – cenowym oraz ponosi koszty transportu 

zakupu interwencyjnego. 

 

§ 3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, tj. od dnia ……………………... do dnia…………………………..  

 

§ 4 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu będącego przedmiotem umowy według 

bieżących potrzeb Zamawiającego na koszt własny bezpośrednio do magazynu Zamawiającego 

mieszczącego się w budynku Szpitala przy ul. Armii Krajowej 1 w Oleśnicy w ciągu ……… dni od 

otrzymania zamówienia. 

2. Dostarczane produkty zawierać muszą wszystkie wymagane informacje: nazwa producenta, nazwa 

asortymentu, rodzaj, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności na każdym pojedynczym elemencie 

systemu lub na opakowaniu każdego egzemplarza lub na opakowaniu handlowym. 

3. Dostarczony asortyment posiadać będzie minimum 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiające gwarancji na okres 6 – ciu miesięcy, że dostarczony towar jest dobrej 

jakości i wolny od wad. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, 

Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad – w terminie 

5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy.   

5. W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać 

przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę. 

6. W przypadku, gdy reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca.  

7. Zamawiający przy odbiorze partii towaru dokonuje sprawdzenia zgodności pod względem ilościowym 

z fakturą. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji ilościowej jest równoznaczne  

z niedostarczeniem danej partii towaru. 

8. W przypadku, gdy zostaną wykorzystane ilości orientacyjne artykułów zawartych  

w danej pozycji cennika stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczania asortymentu będącego przedmiotem umowy w cenie przetargowej do końca terminu realizacji 

umowy, gdyż kluczową dla umowy jest wartość umowy określona w § 2 ust. 1 umowy. 

 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Należność za dostarczone zamówienie częściowe zapłacona zostanie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury.  

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 3.   Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy 

kwotą. 



§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy 

będą kary umowne:  

1) Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy:  

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 w wysokości 1% 

wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w dostawie towaru w wyniku wymiany, o której mowa w § 4 ust. 4 za każdy dzień 

opóźnienia w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu reklamacji, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar 

umownych nie pokrywa powstałej szkody. 

3. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie 

cywilnym. 

4. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 3 dni roboczych Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u 

innego dostawcy oraz do pomniejszenia wielkości zamówienia i obciążenia Wykonawcy poniesionymi 

kosztami tj. różnicą między ceną Wykonawcy a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena zapłacona 

przez Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie oraz poniesionymi kosztami 

zakupu. 

5. Poniesione koszty w wysokości udokumentowanej fakturami mogą być potrącone (po ich wystąpieniu) z 

wymagalnej wierzytelności Wykonawcy. 

6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający nalicza kary za opóźnienie do dnia, w którym 

poinformował Wykonawcę niniejszej umowy o skorzystaniu z prawa dokonania zakupu u innego dostawcy. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w terminie 

określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu.  

2. W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Pzp).  

3. Zamawiający, niezależnie od przyczyn określonych powyżej oraz w kodeksie cywilnym, może odstąpić od 

umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w terminie określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

jeżeli:  

1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową lub pisemnymi 

zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerwał je na okres dłuższy niż 7 dni,  

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 7 

dni,  

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, jednakże odstąpienie takie jest 

uzależnione od wezwania Wykonawcy do kontynuowania realizacji przedmiotu umowy i 

wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający, 

bez wyznaczenia terminu dodatkowego, powierza realizację przedmiotu zamówienia innemu 

podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

4) jeżeli działanie lub zaniechanie Wykonawcy powoduje opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy 

przekraczającego 5 dni kalendarzowych,  



5) w wypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania 

likwidacyjnego, przy czym oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia 

powzięcia informacji odpowiednio o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości albo o wszczęciu 

postępowania likwidacyjnego.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.  

5. Jeżeli okoliczności opisane w ust. 3 pkt 1) lub 2) niniejszego paragrafu ograniczają się do części 

przedmiotu umowy, Zamawiający może, według swojego wyboru, odstąpić - bez wyznaczania 

dodatkowego terminu - albo od tej części przedmiotu umowy albo od całej reszty niespełnionego 

świadczenia albo od umowy w całości.  

6. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć 

najpóźniej do związania umową.  

7. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za przedmiot zamówienia prawidłowo zrealizowany do 

dnia odstąpienia, którego zakres zostanie określony w protokole.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że po odstąpieniu od umowy w wykonaniu ustawowego i umownego prawa 

odstąpienia przepisy art. 395 § 2 i art. 494 kc nie mają zastosowania do wzajemnych rozliczeń Stron i 

Strony nie są zobowiązane do zwrotu równowartości wzajemnych świadczeń co do zamówienia 

wykonanego prawidłowo przez Wykonawcę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

9. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach:  

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;  

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp;  

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 

które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi 

na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

10. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy (art. 145b ustawy Pzp).  

 

§ 8 

ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE 

ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w 

postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i 

dopuszczalne są w następujących sytuacjach:  

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:  

a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 

zamówienia,  

b) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), 

które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.  

2) Pozostałych zmian:  

a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,  

b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość 

sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu,  

c) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy lub zmiana numeru 

rachunku bankowego,  

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 



wszystkie udokumentowane dostawy, które Wykonawca dostarczył zgodnie z umową.  

4. Wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych.  

5. Zmiany formy organizacyjnej/prawnej Wykonawcy (przekształcenie itp.).  

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana 

dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);  

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, zmiana osób 

do nadzorowania.  

9. Zmiana umowy możliwa jest także w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 4-6 

i art. 144 ust. 1a-1e i art. 144 ust. 2-3 ustawy Pzp.  

10. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności 

zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.  
 

§ 9 

WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności należnych z tytułu umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie oraz dokonać przelewu, przekazu lub poręczenia wierzytelności należnych z tytułu umowy.  

 

§ 10 

 WYPOWIEDZENIE UMOWY  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku określonym 

wart. 705§ 1 KC.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca 

bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, 

mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część 

przedmiotowej umowy.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zgody Stron oraz pod rygorem 

nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu i będą dopuszczalne w granicach normowania 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 

1843).  

4. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby 

Zamawiającego.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarze dla 

Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

          Wykonawca:                                                                                                                    Zamawiający: 

 


