
Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta  dnia ……..2017 r. w Świętochłowicach

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
z siedzibą w Świętochłowicach (41-605), ul. Chorzowska 38,
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego 

Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a 

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

NIP ....................................; REGON ..................................

reprezentowaną przez:

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

zwaną dalej Wykonawcą,

§1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu
nieograniczonego zgodnie  z  regulacjami  Ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U 2015, poz. 2164 j.t. z późn. zm.) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
Unii  Europejskiej  dnia  ...................   2017 r.  na dostawę medycznego sprzętu  jednorazowego i
wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych - pakiet nr …………………….. -  zgodnie z
ofertą  przetargową z dnia ………2017 r.  stanowiącą załącznik nr  1 do niniejszej  umowy oraz
SIWZ.

§2

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane
za nieprawdziwe.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, powinien być dostarczany do Apteki Szpitalnej
mieszczącej się przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach - dostawa następowała będzie
sukcesywnie, zgodnie z częściowymi zamówieniami, składanymi w trybie przewidzianym niżej
w ust. 4, 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Czas trwania umowy – od daty zawarcia, tj. od dnia ………2017 r.  do dnia  …….2018 r.
4. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1, dostarczany będzie w terminie 3 dni roboczych

od daty zamówienia przez Zamawiającego za pomocą e-mail  na adres:  ….......................  lub



faxu na nr ………....  
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione pozycje w trybie „cito”, jeżeli tak bę-

dzie stanowiło zamówienie, do 24 godzin (licząc w dniach roboczych) od chwili zamówienia
przez Zamawiającego za pomocą e-mail na adres: …................. lub faxu na nr ……………... 

6. Koszty transportu przedmiotu umowy do Apteki Szpitalnej, mieszczącej się przy ul. Cho-
rzowskiej 36 w Świętochłowicach, ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.

7. Przedmiot umowy będzie zamawiany w zależności od potrzeb.
8. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
9. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu umowy w ilościach mak-

symalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Strony ustalają,  że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr  1  do niniejszej

umowy, który stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem zmian cen określonych w §8 ust. 1.

11.  Szacunkowa  wartość  umowy  określona  została  na  kwotę:  ………  zł  brutto  (słownie:
…………)

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy prze-
lewem na konto podane na fakturach VAT w terminie do…... dni liczonym od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie doręczona po dostarczeniu przedmiotu zamó-
wienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują wyłącznie odsetki za czas opóźnienia  

w spełnieniu świadczenia pieniężnego.
4.  Faktura  VAT wskazana  w ust.  2  w  opisie  musi  zawierać  numer  umowy,  do  której  zostaje

wystawiona.

§4

1. W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  Zamawiający
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę,  który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 3 dni roboczych, od otrzymania powiadomienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad i
uzupełnić  braki  ilościowe  w  dostarczonym  towarze  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  chwili
rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§5

1.  W razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 5 % szacunkowej wartości umowy w przypadku realizacji przez  Wykonawcę

przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz w
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

b)  w wysokości  5 % szacunkowej wartości umowy gdy Zamawiający wypowie umowę bez
zachowania okresu wypowiedzenia,

c)   w  wysokości  5  % szacunkowej  wartości  umowy gdy  Zamawiający  albo  Wykonawca
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

d)  w  wysokości  5% niezrealizowanej  części  zamówienia,  za  każdy  dzień  opóźnienia  w
dostarczeniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy  na wolny
od  wad,  czy  też  opóźnienia  w  uzupełnieniu  braków  ilościowych  w  dostarczonym



przedmiocie umowy, ale nie więcej niż 20% wartości umowy.
e) w wysokości  5 % wartości brutto dostawy w trybie „cito”,  za niedostarczenie towaru w

terminie określonym w §2 ust. 5, ale nie więcej niż 20% wartości umowy. 
2.  Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez

potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej
przez  niego  faktury,  na  co  Wykonawca  wyraża  zgodę  lub  kwotę  z  tytułu  naliczonej  kary
umownej  Wykonawca  ureguluje  na  wskazany  rachunek  bankowy  w  terminie  do  14  dni
kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania .

3.  Zapłacenie  kar  umownych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  wykonania  przedmiotu
umowy. Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust 1 lit. b, c.

4.  W przypadku,  gdy Wykonawca  nie  dostarczy  przedmiotu  umowy w terminie  określonym  
w §2 ust. 4 i 5, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości
i asortymencie odpowiadających zamówieniu złożonemu u Wykonawcy

5. W przypadku zakupu, o którym mowa w ust. 4 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu asortyment
oraz  maksymalne  ilości  określone  w  specyfikacji  asortymentowo-cenowej,  stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

6.  Niezależnie od uprawnienia do dochodzenia kar  umownych,  o  których mowa w niniejszym
paragrafie, w przypadku dokonania zakupu, na podstawie ust. 4, Zamawiający jest uprawniony
do  dochodzenia  od  Wykonawcy  zwrotu  różnicy  pomiędzy  ceną  przedmiotu  zamówienia,
wynikającą ze specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, a ceną zakupu dokonanego na podstawie ust. 4. 

7. Zamawiający  ma  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,  na  zasadach
ogólnych, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego powodu.

§6

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
a)  nie  rozpoczęcia,  opóźnienia  w realizacji  przedmiotu  umowy przez  Wykonawcę dających

podstawę  do  uzasadnionego  przewidywania,  że  nie  będzie  on  realizowany  zgodnie  
z warunkami umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło
z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca.  Zaistnienie  wskazanych
okoliczności,  zwalnia  Zamawiającego  od  obowiązku  zapłaty  Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia,

b) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji
Wykonawcy,

c) jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane za nieprawdziwe.
2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 1 miesiąca od dnia

w którym powziął informację o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.
3. 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 takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  przedmiotu  umowy.
Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie
może żądać odszkodowania.

4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 lit  b, c odstąpienie od umowy dotyczy
jedynie niewykonanej  części umowy i  w stosunku do niej  nie wywołuje skutku wstecznego
(skutek ex nunc).

5.  Odstąpienie  od  umowy  będzie  dokonane  na  piśmie  z  podaniem  przyczyn  odstąpienia  
i wskazaniem terminu odstąpienia.

6. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia. 



7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z
innych tytułów niż odstąpienie od umowy.

§7

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową,
rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

b)  jeżeli  Wykonawca  powierzy  realizację  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  podmiotowi
trzeciemu bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

c) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

d)  gdy  Zamawiający  po  pozyskaniu  informacji  o  niekorzystnej  sytuacji  ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej
wyjaśnienia  nie  uzyskał  gwarancji,  udokumentowanego  wiarygodnego  zapewnienia
prawidłowego wykonania umowy.

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni
od dnia jej wypowiedzenia. 

§8

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z usta-
wą Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 144 Ustawy.

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli ko-
nieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

1)obniżenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę;
2)zmiany stawki podatku VAT;
3)zmiany  terminu  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  następstwie  siły  wyższej  lub
przedłużającej  się  nadmiernie  procedury  udzielenia  nowego  zamówienia  w  procedurze
otwartej;
4)zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie
przez Wykonawcę wycofał się z produkcji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje
się dostarczyć zamiennik, po cenie określonej w formularzu ofertowym;
5)nastąpiło niemożliwe do przewidzenia na etapie składania oferty zwiększenie zapotrzebowania
określonej pozycji asortymentowej lub wystąpienie innych sytuacji nieprzewidzianych w trakcie
jej realizacji, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
6)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej
oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do
zaistniałego stanu prawnego;
7)Zastąpienia  Wykonawcy,  któremu  Zamawiający  udzielił  zamówienia,  nowym  wykonawcą
w wyniku  połączenia,  podziału,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia  dotychczasowego
Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy  wykonawca  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1.
ustawy Pzp lub art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ lub nie pociąga to za sobą innych
istotnych  zmian  umowy,  lub  przekształcenie  Wykonawcy  będącego  następstwem  sukcesji
uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną,  dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z
KSH,  a  także  sukcesją  z mocy  prawa,  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  prawa.



Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą
zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp lub art.24 ust.
5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ;
8)Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy;
9)Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

)a Zmiana  osoby  odpowiedzialnej  za  wykonanie  Usługi  ze  strony  Zamawiającego,  w
przypadku  braku  możliwości  wykonywania  wskazanych  czynności  przez  tę  osobę  -
zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

)b Zmiana  danych  związana  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy,  zmiana
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez
pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3.  Zmiany  postanowień  umowy następują  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  umowie  oraz  przy
zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i  nie mogą prowadzić do zmiany
charakteru umowy.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron
może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku
należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy
dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

5.  Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  niniejszej  umowy dokonane w sposób zgodny z  ustawą Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do
umowy skutecznego  po  podpisaniu  przez  obie  Strony,  z zastrzeżeniem przypadków określonych
w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

6.  Zmiana  umowy dokonana  z  naruszeniem przepisów  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  jest
nieważna

§9

1.  Postanowienia  umowy  mają  charakter  rozłączny.  W  przypadku,  gdy  jedno  lub  więcej  z
postanowień  umowy  okaże  się  nieskuteczne,  nieważne  lub  niewykonalne,  nie  narusza  to
skuteczności  pozostałych  postanowień.  W  miejsce  nieskutecznego  lub  niewykonalnego
postanowienia  obowiązuje  jako  uzgodnione  takie  postanowienie,  które  możliwie  blisko
odpowiada  gospodarczemu  celowi  postanowienia  nieskutecznego,  nieważnego  względnie
niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.

2.  Jeżeli  Strony  w  trakcie  obowiązywania  umowy  stwierdzą  błąd  pisarski,  oczywistą  omyłkę,
niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w
celu  poprawy,  uzupełnienia  umowy w tym zakresie.  Poprawienie  błędu  pisarskiego,  oczywistej
omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z
pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.       

§11

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję



sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§12

Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co
do  tych  wierzytelności  umów  gwarancyjnych  w  trybie  Kodeksu  Cywilnego,  w  tym  w
szczególności umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.

§12

Integralną częścią umowy jest:
- Załącznik nr 1 - Oferta;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§13

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

     ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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