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Załącznik nr 4 do SIWZ 

- W Z Ó R - 

Umowa nr ........  
 
zawarta w dniu  ....... 2020 r. w Kartuzach pomiędzy: 
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą   
w Kartuzach (83 – 300) ul. Ceynowy 7, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ  
w Gdańsku, pod numerem KRS 310917, o kapitale zakładowym w wysokości 33.829.000 zł, legitymującą się 
numerem NIP 589 194 18 23 oraz numerem REGON 220638287,  

reprezentowaną przez: Pawła Witkowskiego – Prezesa Zarządu,  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………… 

reprezentowaną  przez:  

…………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 

o następującej treści: 

w wyniku przeprowadzanego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na sukcesywną dostawę rękawic medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. w Kartuzach, o nr AZP.350.8.2020, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2019 r. poz. 1843), zawarta została umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają: 
1. Towary – rękawice medyczne, których dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze 

szczegółowym opisem zawartym w SIWZ; 
2. SIWZ – Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, stanowiącą integralną część Umowy; 
3. Oferta – Ofertę Wykonawcy złożoną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

stanowiącą integralną część Umowy; 
4. Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek 

niezgodność Towarów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ; 
5. Umowa – niniejszą umowę na dostawy Towarów. 

 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa rękawic medycznych (zwanych dalej towarem) w asortymencie, w 

cenie i w ilościach wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym przez 
Wykonawcę wraz ze złożoną ofertą, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Przedmiot 
umowy realizowany będzie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Ilości poszczególnych Towarów są ilościami prognozowanymi. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących 
potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości niniejszej 
umowy maksymalnie o 30%, 

2) niezależnie od zapisu z pkt 1 Umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania 
niniejszej Umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego towaru w zakresie 
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poszczególnych pozycji danego towaru w granicach nie większych niż 25% różnicy dla każdej z 
pozycji zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi z rodzaju i ilości 
świadczonych usług medycznych, tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub 
zmniejszenia ilości zamawianego towaru przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z 
Formularzem Asortymentowo-Cenowym w granicach maksymalnej wartości brutto Umowy. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym: 

1) zmiana cen jednostkowych za Towary danego rodzaju, określonych w formularzu 
asortymentowo-cenowym, o którym mowa w ust. 1, 

2) żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny określonej w § 5 ust.11. 

4. Zmiana wartości umowy wskazanej w § 5 ust. 11 w wyniku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 
jest zmianą nieistotną, niewymagającą sporządzenia aneksu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisemnego wezwania, wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym dokumenty dopuszczające 
przedmiot Umowy do obrotu (deklaracja zgodności CE dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby 
medyczne); dokumenty zgodne z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów, pod rygorem 
naliczenia kar umownych, w wysokości o której mowa w § 7 ust. 1 pkt c) Umowy za każdy dzień 
opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu ww. 
dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania 
Umowy w trybie § 8 ust. 3 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania towarów dostarczonych przez Wykonawcę, oraz zapłaty 
Wykonawcy należnego mu wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy spełnia warunki dopuszczenia do obrotu i 
do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz.U.2020r. Poz. 186), o ile są wymagane przepisami prawa. 

8. W związku z wejściem w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na Zamawiającego 
obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, 
jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy, Zamawiający 
informuje, iż umożliwia Wykonawcom przesyłanie takich faktur. W przypadku, jeśli Wykonawca będzie 
przesyłał faktury w ww formie, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie niezwłocznie po podpisaniu 
Umowy osobę odpowiedzialną za jej realizację po stronie Zamawiającego, wskazaną w §11 ust. 1 
Umowy, celem uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających przesyłanie faktur w ww formie. 

 
§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 
22.06.2021r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa wygasa (bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń) przed upływem terminu, o którym 

mowa wyżej w przypadku wyczerpania limitu finansowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 

okoliczności przewidzianych przepisami prawa i z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 1 pkt 5) 

niniejszej umowy.  

§4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Towaru wskazanego w §2 umowy na swój koszt i ryzyko, 

sukcesywnie i partiami na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w 
okresie obowiązywania Umowy, dostawa do Apteki Szpitalnej Zamawiającego w dni robocze tj. od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Towaru wskazanego w §2 umowy, w opakowaniu producenta 
wraz z wszelkimi ulotkami dołączonymi przez producenta w języku polskim bądź przetłumaczonymi na 
język polski. 

3. Wykonawca przy każdorazowej dostawie Towarów zobowiązuje się do rozładowania danej partii Towaru. 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów w taki sposób, aby na każdej partii towarów 
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znajdowały się etykiety umożliwiające identyfikację towarów. Jeżeli uszkodzenie Towaru nastąpi w czasie 
trwania transportu oraz rozładunku odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na podstawie cząstkowych zamówień zgodnie  
z postanowieniami wskazanymi w niniejszym paragrafie w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia 
złożenia zamówienia. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji gdy Zamawiający wskaże konkretną 
datę dostawy towarów w złożonym zamówieniu, nie krótszą niż 3 dni robocze, licząc od dnia złożenia 
zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć towary wskazane w zamówieniu 
zgodnie z datą wskazaną w złożonym zamówieniu.  

5. Cząstkowe zamówienie może nastąpić w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego 
doręczonego środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy lub fax Wykonawcy: 
…..................…………………………………………………….  

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towar, którego minimalny termin przydatności do użycia wynosić 
będzie, co najmniej 2/3 terminu przydatności do użycia określonego przez producenta, o ile co innego nie 
wynika z opisu asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i prawnych. 

8. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. 

9. W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą 
1) braków ilościowych w ciągu 3 dni roboczych; 
2) wad jakościowych w ciągu 7 dni. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 

1) dostarczenia towaru złej jakości, 

2) dostarczenia towaru niezgodnego z Umową lub zamówieniem,  

3) dostarczenia towaru z opóźnieniem ponad 7 dni, 

4) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadającego numeru 

katalogowego, ulotek producenta, daty ważności zgodnej z wymaganiami niniejszej umowy 

oraz innych informacji wynikających z niniejszej umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy lub możliwości  odesłania 
go na koszt Wykonawcy, jeżeli termin przydatności do użytku jest krótszy niż 2/3 terminu przydatności 
do użycia licząc od dnia jego dostawy do Zamawiającego. 

13. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek wady Towaru, Zamawiający złoży reklamację telefonicznie, faxem lub 
drogą pocztową, a Wykonawca zobowiązuje się do jej rozpatrzenia w w/w terminach. W przypadku nie 
rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym wyżej, uznaje się reklamację złożoną przez 
Zamawiającego za uwzględnioną. 

14. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru wolnego od wad na podstawie reklamacji ilościowych 
i jakościowych ponosi Wykonawca. 

15. Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wskazanego  
w ustępach wyżej, zaistnieje konieczność pilnego zakupu towaru, Zamawiający dokona zakupu towaru 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów 
związanych z zakupem towaru w wyżej wymieniony sposób, w tym kosztów  transportu, rozładunku, 
różnicy w cenie między ceną z niniejszej umowy a ceną zakupu u podmiotu trzeciego oraz innych 
związanych z prawidłowym dostarczeniem partii towaru do Zamawiającego.  

 
§ 5 

1. Stawki cen jednostkowych określono w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym przez 
Wykonawcę wraz ze złożoną ofertą, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy. Zaoferowane 
przez Wykonawcę ceny jednostkowe są cenami maksymalnymi. 

2. Zapłata ceny za dostarczane Towary nastąpi po odbiorze Towarów przez Zamawiającego, przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze. 
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3. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
opisujących dostarczone Towary. 

4. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności w terminie, o którym mowa  
w ust. 4 Wykonawcy przysługiwać będą odsetki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym mowa w 
ust. 4 będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy właściwie wystawionej 
faktury korygującej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ustalonych w ofercie cen przez okres obowiązywania umowy, 
z  zastrzeżeniem § 9 i § 10 niniejszej umowy. 

9. Ceny brutto wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z dostawą, w tym przewozem, 
załadunkiem, rozładunkiem, oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a także wszelkie 
inne koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość  
i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających 
doliczeniu do ceny. 

11. Strony ustalają, że łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 
umowy przez cały okres jej obowiązywania wynosi:  …………..… zł brutto (słownie: ……………..…), 
……………. zł netto. 
 

§ 6 
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy na 
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia będącego wynikiem niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy w następujących wypadkach: 

a) w razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyny leżącej po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości  
brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

b) w razie nieterminowego dostarczenia Towaru albo nieterminowego usunięcia stwierdzonych wad, 
braków lub niezgodności towaru z umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 1% wartości niezrealizowanej dostawy brutto, licząc za każdy dzień opóźnienia w 
stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie. 

c) opóźnień w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 2 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 
100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. Strony zgodnie ustalają, 
że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. O potrąceniu 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% 
wynagrodzenia umownego brutto przysługującego na podstawie niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

1. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia z Wykonawcą, który trzykrotnie nie dostarczy Towaru w 
terminie lub w sposób zgodny z Umową, w tym w szczególności dostarczy towar w ilości niezgodnej ze 
złożonym zamówieniem, nieterminowo lub towar niezgodny ze standardem jakości wynikającym z SIWZ 
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lub Umowy, jak również jeżeli mimo uwzględnienia reklamacji Wykonawca trzykrotnie nie dostarczy towaru 
wolnego od wad w sposób i w terminie zgodnym z Umową, 

2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo do rozwiązania  umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

1) zawieszenie prowadzenia działalności przez Wykonawcę lub złożenie wniosku  
o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy, 

2) podwyższenie cen na Towary będące przedmiotem zamówienia, w sposób niezgodny  
z Umową, 

3) innego naruszenie przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej Umowy, w tym  
w  szczególności postanowień wskazanych w § 2 ust. 5, § 4 ust. 8-10 i 15, §6 ust. 1 ,  

3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w terminie 
30 dni od daty zaistnienia zdarzenia uprawniającego do odstąpienia. Uprawnienie do odstąpienia od 
Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w ust. 
1 i 2 powyżej. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 

 
§ 9 

1. Strony umowy dopuszczają zgodne wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej 
zakresie: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
4) 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; 

   - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 9, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w ust. 1 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z 
terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  
w ust. 1 pkt 2), 3) lub 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w 
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w 
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia 
pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz nn umowy do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi 
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu nn umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku  
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcywykonującym czynności na rzecz nn umowy. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
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pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz nn umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu nn umowy. 

7. O każdej planowanej zmianie cen, w szczególności na podstawie ust. 1-6 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie udokumentowując wpływ zmian 
przepisów na zmianę kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz na cenę w zawartej 
umowie o dostawy towaru a zmiana cen odbywa się na podstawie Aneksu do umowy z mocą 
obowiązywania od dnia wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę mającą wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o ile Zamawiający uzna zmianę ceny za zasadną i 
udokumentowaną. 

8. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na realizację 
przedmiotu umowy oraz zgłoszenie wniosku o zmianę. 

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
1. Strony umowy dopuszczają zgodne wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w opisanym niżej zakresie: 

1) zmian w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp, 
2) Zmiany zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaprzestania wytwarzania towaru objętego 

umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej 
lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena towaru objętego umową, ewentualnie 
wyłączenia z zakresu niniejszej umowy towaru, którego zaprzestano wytwarzać w trakcie jej 
obowiązywania i nie ma jego odpowiednika, 

3) numeru katalogowego towaru, nazwy towaru, wielkości opakowania przy zachowaniu jego 
parametrów, 

4) stałego lub tymczasowego obniżenia ceny jednostkowej towaru danego rodzaju (np.  
w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów, rabatów przez 
Wykonawcę itp.), 

5) w przypadku nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej 
umowy do końca okresu trwania umowy, umowa może ulec przedłużeniu do wyczerpania limitu 
finansowego wynikającego z wartości przedmiotu zamówienia, o ile będzie to korzystne dla 
Zamawiającego, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy, 

6) zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron, 
7) zmiany umowy gdy są one konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, 
8) zmiany umowy gdy są one konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji 

upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, 

9) gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w 
związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę. 

2. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na realizację 
przedmiotu umowy oraz zgłoszenie wniosku o zmianę. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest:  

……………………… tel.:  …………….. e-mail: ……………………..  lub w przypadku nieobecności inna 

osoba upoważniona przez Zamawiającego; 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest:……………………. tel.: 

………………….…………….. e-mail: …………………….. lub w przypadku nieobecności inna osoba 

upoważniona przez Wykonawcę. 

 
§ 12 

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej 
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.  
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2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 
Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i 
które uniemożliwią proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, 
rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.  

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 
okolicznościach i ich przyczynie oraz przedstawi dokumenty na potwierdzenie trudności w realizacji 
umowy z w/w powodu. Wówczas Strony, o ile Zamawiający uzna przyczyny powoływane przez 
Wykonawcę braku możliwości realizacji umowy w części lub całości za udowodnione, niezwłocznie 
ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności 
musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest 
to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie 
podlega wpływowi Siły Wyższej. Strony w powyższych okolicznościach mogą w szczególności 
zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej 
części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń w zakresie w 
jakim dopuszczają to przepisy prawa. 

4. Stan Siły Wyższej nie powoduje automatycznego przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy. 
5. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej, gdy Zamawiający 

uzna okoliczności podnoszone przez Wykonawcę za udowodnione nie nalicza się Wykonawcy kar 
umownych z tytułu opóźnień w realizacji dostaw, jeśli wyłączną ich przyczyną jest siła wyższa. 

 
§ 13 

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 
maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r., poz. 186 ze zm.). 

3. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje 
przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres. 

4. Oświadczenie o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od niniejszej umowy może zostać złożone 
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 
 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA  

 

Załączniki: 
1. Kopia formularza asortymentowo – cenowego..   


