
Strona 1 z 4 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
POSTANOWIANIA UMOWY 

 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego          
w trybie przetargu nieograniczonego – sprawa nr  9/PN/2018/BK, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. 
zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”,  została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pojemników na odpady medyczne, których  
szczegółowy rodzaj – asortyment i ceny jednostkowe  określa  formularz asortymentowo – 
cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Integralną częścią umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy i inne wymienione w umowie załączniki. 

3. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą 
oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami. 

 
§2. 

1. Strony uzgadniają, że wartość umowy wynosi brutto: 
…………………..….. zł 

(słownie: …………………………………………………………..……….zł) 
2. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu 

asortymentowo – cenowym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru loco 

siedziba Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane 
z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania 
go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, 
cło, podatek VAT, itp.). 

 
§3. 

DOSTAWA 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy sukcesywnie 

                 od dnia …… kwietnia 2018 roku do dnia ………. kwietnia 2020 roku. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówienia częściowe Zamawiającemu w terminie 

maksymalnie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (pisemnie, fax.. e-mailem), z 
zastrzeżeniem ust 3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku.  

3. W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie 24 godzin od zgłoszenia 
zamówienia. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający 
nie mógł przewidzieć w dacie udzielania zamówienia, przedmiot zamówienia może być 
zrealizowany w mniejszym zakresie. 

5. Przez termin realizacji zamówienia częściowego rozumie się datę podpisania na fakturze 
przez osoby określone w ust. 7, potwierdzenia wykonania dostawy. 

6. Miejsce dostaw wraz z fakturą – Apteka szpitalna. 
7. Osoby upoważnione do odbioru – Kierownik Apteki szpitalnej lub osoby upoważnione. 
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§4. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Należność za dostarczony towar zapłacona zostanie przelewem z konta Zamawiającego w 

terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
 

§5. 
GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……… (min. 12 miesięcy) miesięcy, 
że dostarczony asortyment  jest dobrej jakości i wolny od wad. W razie stwierdzenia wady 
dostarczonego asortymentu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do 
bezpłatnej wymiany asortymentu  na wolny od wad – w terminie 7 dni roboczych od 
otrzymania reklamacji. Dostarczenie asortymentu wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

2. W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę. 

3. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane                                      
z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

 
§6. 

KARY UMOWNE I ODSETKI 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto 
niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 20 zł, 

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia, 

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 
przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 

3. Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy. 
4. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych 

zawartych w Kodeksie cywilnym. 
5. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 2 dni roboczych Zamawiający ma prawo 

dokonania zakupu u innego dostawcy oraz do pomniejszenia wielkości zamówienia i 
obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wykonawcy a ceną 
zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena płacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny 
określonej w niniejszej umowie oraz poniesionymi kosztami zakupu. 

6. Poniesione koszty w wysokości udokumentowanej fakturami mogą być potrącone (po ich 
wystąpieniu) z wymagalnej wierzytelności Wykonawcy. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający nalicza kary za opóźnienie do dnia, w 
którym poinformował Wykonawcę niniejszej umowy o skorzystaniu z prawa dokonania 
zakupu u innego dostawcy. 

 
§7. 

SIŁA WYŻSZA 
1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie 

jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin 
wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły 
wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Siła wyższa rozumiana jest 
jako niezależne od Stron zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niemożliwe do zapobieżenia.  
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2. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 
umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być 
poinformowana w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w 
okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze 
swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Strony umowy mogą 
rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania 
umowy w taki sposób, jej końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez obie Strony 
umowy. 

 
§8. 

PODWYKONAWCY 
Wykonawca oświadcza, że dostawę stanowiącą przedmiot umowy wykona samodzielnie, tj. bez 
udziału podwykonawców/ wykonanie następujących części zamówienia powierzy 
podwykonawcom ……………………………………………………….*). 
 

§9. 
ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności,  
w postaci aneksu. 

2. W związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dokonania następujących zmian w umowie 
1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy  

wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez konieczności zmiany 
wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) zmniejszenia ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego 
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

3) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z 
chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy, 

4) zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla 
Zamawiającego lub zmiany nie dało się przewidzieć w dacie zawierania umowy, 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy o 20% 
wartości umowy, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, 

6) dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 
zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

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, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. W przypadku naruszania postanowień umowy przez Wykonawcę, w szczególności w 
przypadku opóźnienia w dostawie ponad 5 dni  w stosunku do terminu realizacji, lub 
trzykrotnego w ciągu miesiąca opóźnienia w realizacji zamówienia, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia o powyższym informacji. 

5. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy również w przypadku niewłaściwego jej 
wykonania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku nieterminowej lub 
niekompletnej realizacji dostaw). W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zaniechania naruszania umowy. Trzykrotne uchybienie realizacji zamówienia w okresie 
kolejnych dwóch miesięcy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym.  
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6. W okolicznościach wymienionych w ust. 3 – 5 Wykonawcy nie przysługują roszczenia z 
tytułu pozostałego zakresu umowy do realizacji. Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanego już zakresu rzeczowego umowy. 

7. Skutki odstąpienia następują na przyszłość. 
 

§10. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu  z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw do znaku towarowego lub praw patentowych lub innych dotyczących 
przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe  w związku albo na podstawie niniejszej umowy, 
których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku z propozycją ugodową drugiej Stronie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu 
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058), która podlega udostępnieniu w trybie 
przedmiotowej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich 
przetwarzaniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 


