
 

Załącznik nr 4 do rozeznania cenowego 

 

Projekt umowy 

 
zawarta w dniu ........................... w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy: 

 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa 

Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych                               

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym                

NIP 871 -15 -36 -472 i REGON 000304361,  

reprezentowanym przez: ........................................– Dyrektora  ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

Firmą ...................................... wpisaną do ................................. pod numerem ........................... 

reprezentowanym przez: 

...................................    – ............................... 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego rozeznania cenowego, w oparciu o art. 

46c. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j.), zgodnie z którym do zamówień na usługi, dostawy 

lub roboty budowlane udzielanych w związku  z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na 

obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje 

się przepisów o zamówieniach publicznych (...) Strony niniejszej Umowy uzgadniają,  

co następuje: 

 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają: 

1. Asortyment z zakresu mikrobiologii – produkty, których dostawa jest przedmiotem 

zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym zał. nr 1 i 2 

do Umowy; 

1. Opis przedmiotu zamówienia,  będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy; 

2.Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ponadto 

jakąkolwiek niezgodność dostawy z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie; 

3.Umowa – niniejszą umowę dostawy. 

4.Oferta- oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu asortyment na warunkach 

przewidzianych przepisami prawa, opisem przedmiotu zamówienia, Oferty oraz Umowy. 

2. Szczegółowy wykaz produktów określający ich asortyment i przewidywane ilości zawiera 

załącznik nr 1 i 2 do Umowy. 

3. Wielkości przewidziane w załączniku nr 1 do Umowy są wielkościami maksymalnymi. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, 

w zależności od bieżących potrzeb.  

4. W sytuacji zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, o którym mowa w ust. 3, 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie całości dostaw i zapłatę ceny za 

asortyment, na który Zamawiający nie złożył zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Wyroby medyczne posiadają zezwolenia 

na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami 



 

ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), oraz 

zobowiązuje się do ich przedstawienia na żądanie Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać: 

- wraz z asortymentem – instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania 

i przechowywania preparatów, 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment w sposób zapewniający ich całość 

i nienaruszalność, oraz zapewnić ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu. 

8. Termin przydatności do użycia: 

- określonego w umowie asortymentu  nie będzie krótszy niż 3- m-ce od dnia dostawy. 

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę asortymentu o terminie ważności krótszym niż 3 

miesiące Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy. 

9. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy określony od dnia .......... r. do dnia …….. r.  

10. W odniesieniu do pozycji 8, 9, 10, 11 – załącznik nr 1 do umowy, ze względy na 

ograniczona dostępność dostaw Wykonawca jest uprawniony według własnego uznania do:  

1) odrzucenia lub anulowania dowolnego zamówienia;  

2) podziału pomiędzy różnych klientów dostępnych produktów;  

3) określenia daty dostawy;  

4) zaoferowania Zamawiającemu alternatywnych ilości produktów lub zastąpienia produktem o 

zasadniczo podobnej funkcjonalności jak zamawiane produkty. 

11. W żadnym wypadku okoliczności określone w ustępie 10 nie będą stanowić naruszenia 

przez Wykonawcę jakiegokolwiek zobowiązania wobec Zamawiającego. 

 

§ 3 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Miejscem dostawy asortymentu: 

- z zakresu mikrobiologii jest siedziba Zamawiającego - magazyn  

2. Dostawa następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określających dany asortyment 

i zamawiane ilości, składanych faksem na numer ..... lub drogą elektroniczną na adres:............  

3. Termin dostawy danego asortymentu wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia 

zamówienia. Za dni robocze strony uznają dni od poniedziałku do piątku. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć towar w godzinach  8
00 

 do 14
00

. 

4. Termin wstawienia aparatów – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem 

pakietów w których termin przydatności został ustalony odrębnie). 

5. Wykonawca oświadcza, że dany sprzęt nie jest obciążony prawami osób trzecich. 

6. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przez niego sprzęt posiada wymagane prawem 

dopuszczenia na terenie RP. 

7. Koszty serwisu i przeglądów oraz ewentualnej naprawy pokrywa właściciel sprzętu. 

8. Nie usunięcie usterki w czasie 24 godz. od chwili rozpoczęcia naprawy będzie związane            

z koniecznością zapewnienia (przez Wykonawcę) aparatu zastępczego na czas naprawy 

lub pokrycie kosztów badań wykonanych, podczas awarii, w pracowni zewnętrznej. 

9. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z zamówienia, a zaistnieje  konieczność 

pilnego zakupu asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę różnicą w cenie między ceną umowną a ceną zakupu u innego dostawcy. 

§ 4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE 

1. Odbiór asortymentu odbywać się będzie w miejscu dostawy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonego asortymentu pod względem 

ilościowym w dniu odbioru. W przypadku braków ilościowych w danym asortymencie, 

Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną. W takiej 

sytuacji Wykonawca niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych uzupełni 

dostawę. 



 

3. Wykonawca dołoży najwyższej staranności, by dostarczany asortyment był wolny od wad 

fizycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 

fizyczne oraz wady prawne (rękojmia). 

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym asortymencie, Zamawiającemu 

służy prawo zgłoszenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną w terminie 14 dni licząc od 

daty  dostawy. Po otrzymaniu reklamacji Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, 

a w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 dni roboczych, rozpatrzyć reklamację 

i poinformować o tym Zamawiającego.  

5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy na swój koszt, zamiast asortymentu 

wadliwego taką samą ilość asortymentu  wolnego od wad w następnym dniu roboczym. Wraz 

z dostawą asortymentu wolnego od wad Zamawiający zwróci Wykonawcy asortyment 

wadliwy.  

6. Brak odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 jest 

jednoznaczny z jej uwzględnieniem i koniecznością dostawy asortymentu  wolnego od wad 

w następnym dniu roboczym. 

7. Dokonanie odbioru asortymentu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązków, o którym mowa w ust. 4 - 5.  

8. Wykonawca nie może ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.  

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Na podstawie Oferty, z tytułu dostawy asortymentu, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 

Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości .....zł netto, tj. ....... zł. brutto.  

2. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, o którym mowa w § 2 ust. 3 

Umowy, Wykonawca otrzyma odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie. 

3. Za każdą wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci wynagrodzenie obliczone jako iloczyn 

faktycznie dostarczonego asortymentu i ceny jednostkowej wynikającej z Oferty, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze. 

4. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie do ……….. dni od 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności 

uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

- Płatność za faktury dot. czynszu dzierżawnego – termin płatności będzie wynosił do 30 dni,   

 zaś faktura będzie wystawiana do 5-go dnia danego m-ca. 

5. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich. 

6. Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z dostawą, w 

tym opakowaniem  przewozem, załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami 

wynikającymi z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty 

wyraźnie w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego oraz nie podlegają zmianie przez cały 

okres obowiązywania umowy.  

7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2017 

r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. 

poz. 62 – zgodnie z załącznikiem nr 15) – jeśli dotyczy.  

 

§ 6 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 

Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie zamówionego asortymentu po 

terminie określonym w § 3 ust. 3 Umowy; 

b) w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 

Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uzupełnieniu dostawy po terminie 

określonym w § 4 ust. 2 Umowy; 



 

c) w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 

Umowy- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad, 

po terminach określonych w § 4 ust. 5- 6 Umowy; 

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego z 

tytułu realizacji dostaw wynikających z Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości poniesionej szkody. 

4. Zamawiającemu poza przypadkami opisanymi w kodeksie cywilnym, przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy                        

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy; 

b) w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu asortymentu przekraczającego  

termin, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy; 

c) w przypadku dwukrotnego opóźnienia w uzupełnieniu dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 2 

Umowy; 

d) w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczaniu asortymentu wolnego od wad 

przekraczającego terminy, o których mowa w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;  

e) w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji asortymentu, o której mowa w § 4 ust. 4 

Umowy; 

f) w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Kary umowne określone w niniejszej umowie nie będą naliczane za okres opóźnienia 

w realizacji przedmiotu umowy wynikający z przyczyn wykraczających poza racjonalną 

kontrolę danej strony takimi jak: siła wyższa, wojna lub inny konflikt, akty terroryzmu, 

zamieszki domowe, żywioły, pożar, powódź, pandemie lub epidemie, brak dostaw, 

infrastruktury lub transportu, awaria sprzętu, spór przemysłowy lub pracowniczy, embargo, 

prawo, rządy, regulacje lub działania podejmowane przez jakikolwiek organ rządowy, stan 

wyjątkowy na szczeblu krajowym, regionalnym lub światowym. 

 

 

§ 7 

ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w zakresie asortymentu poprzez: 

a) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z promocji ustalonej przez producenta,  

b) w przypadku obniżenia ceny,  

c) w przypadku wyczerpania wartości pakietu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca 

zapewni dostawę asortymentu po cenach przetargowych. Dostawy odbywać się będą do chwili 

rozstrzygnięcia nowego przetargu. 

2.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  

nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena 

netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. 

Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  

sporządzenia aneksu.  

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających 

w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 



 

4. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie 

są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie 

nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Kodeks cywilny. 

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 

z Umowy, ani w całości ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę 

ceny za dostarczone Towary wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy. 

9. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego 

obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji 

na dotychczasowy adres. 

10. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część. 

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

ze Stron. 

 

 

WYKONAWCA:           ZAMAWIAJĄCY: 
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