
załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY 

zawarta dnia ….............. r. w Świętochłowicach pomiędzy:

Zespołem Opieki  Zdrowotnej w Świętochłowicach sp.  z  o.o.  z siedzibą  w Świętochłowicach
(kod: 41 – 605),  przy ulicy Chorzowskiej nr  38, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  
w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000426290, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez

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

zwaną dalej Wykonawcą
§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie KONKURSU OFERT  na
podstawie  art.  6a  o  wartości  szacunkowej  zamówienia  poniżej  kwoty określonej  w  przepisach
wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8 Ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004r.  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.)   na:  Dostawa odzieży medycznej jednorazowego
użytku wraz z  środkami do pielęgnacji pacjenta 

§ 2
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1, powinien być dostarczany do Apteki Szpitalnej

mieszczącej się przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach w miejscu wskazanym przez pra-
cownika Apteki Szpitalnej - dostawa następowała będzie sukcesywnie zgodnie z częściowymi
zamówieniami, składanymi w trybie przewidzianym w ust. 4.

2. Przedmiot umowy w momencie dostawy powinien posiadać minimum 12-miesięczny okres
ważności/przydatności. Zamawiający zwraca dostarczony towar na koszt dostawcy, w przypad-
ku krótszego niż wskazany terminu ważności/przydatności .

3. Czas trwania umowy – od daty zawarcia, tj. ….......... 
4. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1, dostarczany będzie w ciągu 2 dni, licząc w dniach

roboczych, od terminu złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pomocą e-mail na adres:
…........................... lub faxu na nr ………….. . Zamawiający w szczególnych okolicznościach
od niego niezależnych, np.: awaria uniemożliwiająca skorzystanie ze wskazanych form porozu-
miewania się dopuszcza możliwość złożenia zamówienia drogą telefoniczną.

5. Strony przyjmują, że termin złożenia zamówienia jest równoznaczny z terminem jego otrzy-
mania przez Wykonawcę.
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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 związanych z wykonywany-
mi świadczeniami zdrowotnymi przez Zamawiającego.

8. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
9. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu umowy w ilościach maksy-

malnych, określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, a Wykonawca zrzeka się
roszczeń z tytułu niedokonania przez Zamawiającego zakupu w ilościach maksymalnych.

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy  zgodnie z zamówieniem, co do
ilości, jakości, w pełnych, oryginalnych opakowaniach wyrobu medycznego, w sposób gwaran-
tujący bezpieczny transport i opakowanie. 

11. Każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu medycznego, przedmiotu umowy oraz
opakowania zbiorcze muszą posiadać etykiety handlowe w języku polskim, zawierające: nazwę
handlową  zgodnie  ze złożoną  ofertą  handlową,  parametry wyrobu medycznego, ilości sztuk
w opakowaniu, nazwy producenta, nr serii i daty ważności. 

12. Wykonawca potwierdza pisemnie zamówienie niezwłocznie po jego otrzymaniu,  z poda-
niem pozycji, które nie zostały zrealizowane i podaniem przyczyny oraz terminu realizacji. 

13. W przypadku braku zamawianego  asortymentu w przedmiocie umowy ,  wykonawca ma
obowiązek poinformować w formie pisemnej zamawiającego o zaistniałej sytuacji i po uzgod-
nieniu może dostarczyć produkt równoważny na zasadzie doboru równoważnika opisanego w
Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, odpowiadający parametrami i w cenie produktu za-
mówionego.

14. 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 możliwości zmiany cen określonych w §8.

15. Szacunkowa wartość umowy określona została na kwotę: 
           ….......................... zł netto 
            (słownie: ….......................);
             …........................... zł brutto 
      (słownie: …............................), 

16.  Strony ustalają następujące osoby do kontaktu:

- ze strony Wykonawcy: ……………………………………….., tel.: ……………………….
- ze strony Zamawiającego: Marta Sikorska-Miłoszewicz, tel.: 32/ 621 95 08, e-mail: 
apteka@zoz.net.pl,

3
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy prze-

lewem na konto Wykonawcy w terminie do  60 dni liczonym od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, która zostanie doręczona po dostarczeniu zamawianego przedmiotu umo-
wy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę, po dokonaniu dostawy w
wersji papierowej oraz potwierdzona elektronicznie przesłana na adres: apteka@zoz.net.pl

3. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują wyłącznie odsetki za czas
opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

4. Faktura VAT wskazana w ust. 2 musi zawierać numer umowy, do której zostaje wystawiona,  
     nazwę polską, serię  i datę ważności produktu oraz kody EAN lub inne unikalne kody (jeśli  
     występują) do każdego produktu.
4. Wykonawca nie będzie wykonywał żadnych czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikają-

cymi z zawartej umowy, w tym wyłącza się możliwość: przelewu wierzytelności (cesji), poręcze-
nia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzy-
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ciela), tj. Wykonawca zobowiązuje do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za
długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc.),
czy innego rozporządzenia wierzytelnością , długiem  – w razie niewywiązania się z niniejszego
zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świad-
czenia, której poręczyciel spełni wobec Wykonawcy, jak również Wykonawca zobowiązuje się
do  niedokonywania  przekazu  świadczenia  Zamawiającego  (w  rozumieniu  art.  921(1) –  art.
921(5)  Kc) w całości lub w części należnego na podstawie niniejszej umowy, w razie niewywią-
zywania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości wartości przekazanego świadczenia.

§4
1. W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  Zamawiający

niezwłocznie  powiadamia  o  tym  za  pomocą  faksu  lub  drogą  mailową  Wykonawcę,  który
zrealizuje reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin
(licząc w dniach roboczych) od otrzymania powiadomienia.

2. Reklamowany towar zwracany jest do Wykonawcy jego środkami transportu lub na koszt 
Wykonawcy.
3.  Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od 
      wad i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin (licząc w dniach 
     roboczych) od chwili złożenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.
4. W przypadku zaistnienia podstawy do wystawienia faktury korygującej, będą one wystawiane i 
    dostarczane przez Wykonawcę do 3 dni m.in. od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku 
    błędów w nr serii i datach ważności przedmiotu dostawy,  Wykonawca wystawi notę korygująca i
    przekaże ją do apteki do 3  dni od daty zgłoszenia błędu.

§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 ze
skutkiem natychmiastowym,

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.

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, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu interwencyjnego 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.
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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 tytułu.

§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, przerwanie i zaprzestanie wykonywania umowy z innych przyczyn.

2.   Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 30 dni 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 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, a Strony dokonają ewentualnego ( ust 1 lit b) rozliczenia umowy
w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia.

6. 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 ze skutkiem 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, po
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,

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
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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. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy dopuszczalnych zgodnie z art. 144

ustawy prawo zamówień publicznych a w szczególności  jeżeli konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z następujących okoliczności:
1) obniżenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę;

 2)   zmiany stawki podatku VAT, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie
           zmiana ceny brutto;

           3)   zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie siły wyższej lub innych       
         obiektywnych okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie dało się  
         przewidzieć na etapie postępowania przetargowego w szczególności w następstwie   
         nadmiernie przedłużającej się procedury udzielenia nowego zamówienia w procedurze 
         otwartej;

4)   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;
5)        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 KONKURSIE OFERT 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 wskazane w
KONKURSIE OFERT;

     6)     w sytuacji określonej w § 2 ust 13
7)      zmiany nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany    
         nazwy Wykonawcy;
8)     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.

2. 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.

3. 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.
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4. 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.

5. 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
Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

1) Znane  mu  są  wszelkie  obowiązki  wynikające  z  obowiązujących  przepisów  o  ochronie
danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,

2) Zapewni  wystarczające  gwarancje  wdrożenia  odpowiednich  środków  technicznych  
i  organizacyjnych,  aby przetwarzanie  danych osobowych spełniało  wymogi  wynikające  
z  obowiązujących  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  oraz  RODO  mających
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dotyczą

3) W  przypadku  korzystania  z  podwykonawców/dalszych  podwykonawców  zapewni  aby
zostały  prze  nich  wdrożone  odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne,  aby
przetwarzanie  danych  osobowych  spełniało  wymogi  wynikające  z  obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło
prawa osób, których dotyczą.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.      

§12
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§13
Integralną częścią umowy jest:

1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
2) Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
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§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

Strona 7 z 7


