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UMOWA NR WSZ.DZP.262.2……………..PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu  ……………………….. 
 

pomiędzy  

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 
Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS: 0000017228, NIP: 836 10 81 857, 
REGON: 000657119 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 

……………………………………………………………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: …………………………………, NIP: …………………………….., REGON: ……………………………………………………,  

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

Umowa została zawarta na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. 

poz. 1843), znak postępowania WSZ.DZP.261.2.135/2019. 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa obłożeń operacyjnych i jednorazowych pokrowcy na materac 

określonych w załączniku nr 1 do Umowy – „Formularz oferty Wykonawcy”.  

2. Ceny jednostkowe przedmiotu Umowy nie mogą ulec podwyżce w czasie trwania Umowy. 

3. Maksymalna wartość umowy wynosi:  

      netto:    …………………………… zł, vat: 8 %  
      brutto:  …………………………… zł (słownie:  ………………………………………………………………………………….) 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Realizacja umowy uzależniona jest 

od faktycznej ilości pacjentów,  dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju. 

 

§ 2 
REALIZACJA DOSTAW 

1. Zamówienie cząstkowe na dostawy, zawierające  zestawienie asortymentowo – ilościowe uzależnione od 

bieżącego zapotrzebowania, Zamawiający przesyłać będzie do Wykonawcy  za pośrednictwem faksu na nr 

...................................................   lub e-mail …………………………….. 

2. Zamówienia składane będą przez upoważnionego pracownika  Sekcji Administracyjno-Gospodarczej 

………………………………….. tel. 468340752………………………………….., e- mail: …………………………………………….. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest……………………………., adres 

e-mail ………………….………………, telefon:…………………………………………… 

4. Za dowód złożenia zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym otrzymania go przez Wykonawcę, 

uznaje się potwierdzenie nadania zamówienia faksem  lub e-mail  na powyżej wskazany numer faksu 

Wykonawcy lub jego adres e-mail. 

5. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po 

otrzymaniu zamówienia.  

6. Zamówiony towar dostarczony będzie w terminie do ……… dni roboczych , z wyjątkiem sobót i dni 

ustawowo wolnych od pracy,  od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na faks lub e-mail 

Wykonawcy podany w niniejszej umowie.  

7. Wykonawca dostarczy zamówiony towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych do Magazynu 

Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, w dzień 

roboczy w godzinach 8.00 – 12.00 oryginalnie zapakowany.  
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8. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli 

nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu. 

9. Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować wyroby tylko z 

niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy oraz datę zamówienia (zamówień), w 

związku z którymi nastąpiła dostawa.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego odbioru zamówienia dostarczonego zgodnie ze złożonym 

co do ilości i tożsamości zamówieniem oraz do zapłaty uzgodnionej ceny. 

11. Dostawa przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w szczególności w przypadku:  

a. dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem – umową,  

b. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub uszkodzonych opakowaniach zewnętrznych,  

c. dostarczonego ze zwłoką powyżej 2 dni roboczych. 

13. Przedmiot Umowy musi posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy do 

Magazynu Zamawiającego. 

 
§ 3 
DOKUMENTY 
1. Wykonawca zapewnia, że wyroby stanowiące przedmiot umowy będą o jakości zgodnej z opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, zgodnej ze złożoną przez niego ofertą przetargową oraz będą 

posiadać wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty. 

2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z 

winy Wykonawcy, zobowiązany jest na każde wezwanie, w każdym czasie, w terminie 5 dni roboczych  

dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność 

z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których 

dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy (jeśli dotyczy). 

3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do 

obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy, 

wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek 

zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie 

mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich 

informacji 

 
§ 4 
ZAPŁATA ZA TOWAR 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za towar dostarczony zgodnie ze złożonym zamówieniem na podstawie 

faktury VAT zaakceptowanej przez Zamawiającego, opiewającej na kwotę stanowiącą iloczyn ceny danego 

asortymentu zgodnie z załącznikiem do umowy oraz liczby asortymentu danego rodzaju. Na fakturze należy 

wskazać numer i datę zamówienia cząstkowego, którego dotyczy oraz numer umowy. Faktura winna 

bezwzględnie obejmować asortyment tylko z niniejszej umowy. 

2. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto bankowe  Wykonawcy podane w wystawionej 

przez niego fakturze w ciągu  60  dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury.  

3. Jeżeli faktura lub zestawienie dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będą jakiekolwiek 

błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w nich danych, zostanie 

niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura 

dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej/wraz z 

prawidłowym zestawieniem. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia 

i odprowadzenia podatku. 

 
§ 5 
REKLAMACJE 
1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad 
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lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia danej reklamacji. 

2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ……………………. lub e-mail: 

……………………. Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu 

jej przesłania na ustalony przez strony adres. 

3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój 

bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. 

4. Dostarczenie faktur korygujących nastąpi w ciągu 5 dni od daty dostarczenia towaru wadliwego.  

5. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z 

tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu 

realizacji reklamacji. 

 
§ 6 
KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w 

wysokościach: 

a)   za opóźnienie w dostarczeniu towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci karę 

umowną w wysokości  50 złotych  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy; 

b)  za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu 

karę umowną w wysokości 50 złotych  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi 

winy; 

c)  powtarzających się reklamacji lub niekompletności dostaw - w przypadku trzeciej reklamacji -  1000,00 

złotych; 

d) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 Wykonawca na pisemne wezwanie 

Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 1000,00  złotych chyba, że nie ponosi winy.   

e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za 

odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10 %  niezrealizowanej części wartości umowy brutto, a jeżeli odstąpienie dotyczy tylko 

poszczególnych pakietów 10% wartości niezrealizowanej części wartości brutto pakietów,  z tym, że 

odstąpienie od umowy będzie poprzedzone wezwaniem do należytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych 

wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur. 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i w przypadku zaistnienia podstaw do ich naliczania  podlegają 

sumowaniu. 

4. Jeżeli wysokość naliczonych kar nie pokrywa wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar 

umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania, ani też uchylenia kary umownej z 

tytułu odstąpienia od umowy. 

 
§ 7 
CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE 
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy  od dnia ……………………. do dnia ……………………….. 
2. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Do ważnych przyczyn zalicza się  w 

szczególności następujące sytuacje: 

a. w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy, 

b. w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie 

niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie 

powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru 

wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem cząstkowym (więcej, niż 3). 

 
 
 
 
§ 8 
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ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA 
1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na 

osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela 

Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z 

art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

2. Każda ze stron zobowiązana  jest :  

a) powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w 

okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów 

rozliczeniowych, 

b) złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego. 

§ 9 
AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 
1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca 

powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w 

trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, 

Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych. 

4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje 

szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, 

niezależnie od przewidzianych kar umownych. 

§10 
Obowiązek Informacyjny 

Wykonawca dodatkowo oświadcza , iż został  poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem  danych Wykonawcy  jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w 

Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, (46) 834-07-50, wsz.skier@lodzkie.pl. 

2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jego danych przez Administratora można kierować do 

Inspektora Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. 

Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@wsz-

skier.pl.  

3. Dane osobowe Wykonawcy jako osoby uprawnionej do wykonywania dostaw materiałów do sterylizacji 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 pkt f) RODO będą w związku z realizacją umowy i  są one 

niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

4. Odbiorcami  danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na 

polecenie  Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 

powyżej jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej zgodnie z 

przepisami ustawy o archiwach i narodowym zasobie archiwalnym, 

6. Przysługuje mu prawo żądania dostępu oraz sprostowania moich danych, nie przysługuje mi prawo żądania: 

usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.  

7. Jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mi prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego  w rozumieniu dyspozycji z art. 490 

§ 2 ustawy k.c. 

2. W  kwestiach  spornych  wynikłych  w  związku  z  treścią  lub  realizacją  niniejszej  umowy  strony  będą  

dążyły  do  pozasądowego, polubownego  załatwienia  sprawy, a  gdy  nie odniesie to skutku,  właściwym do 

rozstrzygnięcia sporu będzie sąd  powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i 

Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,   po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

 

 

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1   - Formularz oferty Wykonawcy. 

 

 

     Wykonawca        Zamawiający 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


