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Załącznik nr 2 do DZ_2021_09 

UMOWA - WZÓR 

 

Zawarta w dniu …….2021 r. w Ropczycach pomiędzy: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, z 

siedzibą w Ropczycach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019034 prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy  

Regon: 690692118,  NIP:818-14-29-388.  

reprezentowanym przez: 

 

………………….         -              ………………. 

 

zwanym dalej Zamawiający 

 

a: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………..                    -               ……………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

 Przedmiot zamówienia 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje: jednorazowy sprzęt laboratoryjny (pakiet I), odczynniki 

do analityki ogólnej, barwniki hematologiczne oraz szybkie testy diagnostyczne (pakiet II) - 

szczegółowo opisane wraz z podaniem wartości w formularzu cenowo – ofertowym, którego kserokopia 

stanowi integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment znajdował się w oryginalnych opakowaniach, 

fabrycznie zamkniętych i nienaruszonych, posiadający zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz 

znaki identyfikujące asortyment. 

3. Realizacja dostaw odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym 

należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonych towarów przed czynnikami pogodowymi, 

uszkodzeniami itp. na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Wykonawca ma obowiązek realizować sukcesywnie zamówienie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem 

Zamawiającego. 

5. Dostawy przedmiotów zamówienia Wykonawca dostarczy w dni robocze w godzinach 8:00-14:00 do 

Laboratorium Szpitala Powiatowego, Sędziszów Młp., 39-120, ul. Wyspiańskiego 14.  

6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia pisemnego 

zamówienia faxem lub e-mailem. 

7. W przypadku dostaw pilnych „na cito” Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć towar w terminie 2 

dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia. 

8. Dostarczony towar musi posiadać opis, a w szczególności nazwę, ilość, termin ważności do użycia. 

9. Do każdej dostawy wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające nazwę - rodzaj, 

ilość/pojemność/wielkość towaru będącego przedmiotem dostawy. 

10. Dopuszczalne jest zwiększenie asortymentu do pierwotnego zamówienia jeżeli wartość zmian jest 

mniejsza niż 20% wartości pierwotnej umowy.  

§ 2 

Wartość zamówienia  
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1. Wartość umowy wg oferty wynosi …………… zł netto, (słownie:…………………………………..złotych), 

……… VAT, ………… zł brutto, (słownie:……………….. złotych). 

2. Ceny zawierają wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, opakowań, rozładunku i innych czynności 

wykonawcy związanych z przygotowaniem dostawy oraz inne opłaty, podatki, zastosowane rabaty i 

upusty finansowe. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie nie więcej 

niż 20% wartości umowy, ponieważ ilości poszczególnych pozycji określił szacunkowo, ze względu na 

specyfikę działalności Zamawiającego. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania 

zamówienia w całości. 

§ 3 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, tj. od dnia ………………r. do dnia ………… r. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie 

zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – 

zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o 

proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta. 

§ 4 

Płatności 

1. Należność za wykonane dostawy zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego w banku dokumentu „polecenie 

przelewu”. 

3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca  wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego. 

 

§ 5 

 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

a) w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy podlegającej rozwiązaniu, gdy 

odstąpi od umowy z własnej winy niezawinionej przez Zamawiającego lub, gdy Zamawiający odstąpi 

od umowy z Wykonawcą z powodów wymienionych w § 6 ust. 1 a), b), c). 

b) w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy zamówionych towarów przez Zamawiającego, a 

nie dostarczonych w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z winy Wykonawcy. Kara umowna 

naliczana będzie do momentu dostawy zamówienia lub podjęcia przez Zamawiającego decyzji o 

zakupie u innego Wykonawcy. Kara umowna nie może przekroczyć 5% kwoty brutto określonej w § 1 

ust.2 niniejszej umowy. 

c) w przypadku nie załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie w wysokości 1% wartości brutto 

dostawy objętej reklamacją za każdy dzień opóźnienia ponad termin, o którym mowa w § 8 ust. 2 

umowy; 

d) w przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

e) naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z 

pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. 

dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia 
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Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego 

wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

f) naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata  przez Wykonawcę kary umownej za zwłokę nie zwalnia 

go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne:  

a) w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy podlegającej rozwiązaniu, gdy 

odstąpi od umowy z własnej winy (niezawinionej przez Wykonawcę), z powodów wymienionych w 

§ 6. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Zamawiającego od Wykonawcy na 

podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, określonej 

w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 6 

Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy. 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku 

zaistnienia jednego z wymienionych przypadków: 

a) w przypadku udowodnionego dostarczania przez Wykonawcę przedmiotu umowy złej jakości lub ze  

zwłoką,   

b) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny, 

c) Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia niezgodnie z wymogami zapytania ofertowego, której 

to niezgodności Zamawiający nie mógł stwierdzić z otrzymanych dokumentów w ofercie, 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku ust. 1a),b),c), przez Zamawiającego poprzedzone zostanie 

upomnieniem Wykonawcy na piśmie (art. 491 i następne Kodeksu Cywilnego stosuje się).  

3. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie 

za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, kary umowne określone 

w § 5 ust. 1 a obowiązują.  

 

§ 7 

Reklamacje, opóźnienia w dostawie 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i jakościowe dostarczonego towaru na 

podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.  

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności między zamówieniem a ilością, bądź jakością dostarczonego 

towaru, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w ciągu 3 dni od daty jego odbioru. Inne wykryte wady 

Zamawiający zgłosi niezwłocznie po ich wykryciu. 

3. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru, o których mowa w ustępie poprzednim 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie załatwić reklamację, nie później niż jednak w terminie 14 dni 

od jej złożenia na piśmie przez Zamawiającego. W razie nie dokonania wymiany towaru na wolny od wad 

Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania niniejszej umowy za 30 – dniowym wypowiedzeniem. 

4. Wszelkie zwroty towarów reklamowanych oraz niezamówionych przez Zamawiającego będą dokonywane 

na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny 

od wad w przypadku: 

• dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego pozwolenia na wprowadzenia do obrotu 

pomimo  złożonego Oświadczenia. 

• dostarczenia towaru niezgodnego z umową / zamówieniem, 

• dostarczenia towaru w niewłaściwych (uszkodzonych i bez oznaczenia) opakowaniach.  
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6. Ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy obciąża wyłącznie Wykonawcę do 

momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotów umowy w terminie, lub odmówi ich dostawy, 

a Zamawiający będzie zmuszony do zakupu zamówionego towaru u innego Wykonawcy, Wykonawca 

związany niniejszą umową zobowiązuje się do zwrotu różnicy wynikającej z ceny umowy i ceny 

zakupionego towaru. Podstawą do zwrotu różnicy będzie faktura wystawiona przez innego Wykonawcę.  

Zamawiający zachowuje w obu przypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki (art. 

479 Kodeksu Cywilnego). Kary umowne będą miały zastosowanie. 

 

§ 8 

Zmiana wynagrodzenia 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 

niniejszej umowy w przypadkach zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenie za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzenie za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw Prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego 

paragrafu na kalkulację wynagrodzenia.  

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia.  

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie. 

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy. 

§ 9 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj.: 

a) dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją zamówienia, o których mowa w  

§ 11 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub innych zmian organizacyjnych 

w strukturze kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy; 

b) dopuszcza zmianę numerów katalogowych/znaków oferowanych przedmiotów zamówienia i ich 

nazwy w przypadku zmiany przez producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji 

wymienionych przedmiotów zamówienia i wprowadzenia w to miejsce nowych nie gorszej jakości, 

pod warunkiem, że parametry nowego towaru spełniają wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia  

oraz po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na taką zmianę. W każdym przypadku takiej zmiany 

nie może ulec zmianie w górę cena jednostkowa brutto; 

c) dopuszcza się zmianę ilości, objętości w przypadku zakończenia produkcji i wprowadzenia nowych 

produktów, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego oraz że parametry nowego towaru 

spełniają wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia. W każdym przypadku zmiany przedmiotu 

zamówienia cena jednostkowa w przeliczeniu proporcjonalnym nie może ulec zmianie w górę. 

 

§ 10 

Cesja 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 
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§ 11 

Nadzór 

1. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego sprawuje: 

• Dział Zaopatrzenia, tel.: 17 22 31 703 

2. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Wykonawcy sprawuje _______________________________ 

tel.: __________________ 

 

§ 11 

Inne postanowienia  

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków opisanych 

w umowie. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych 

negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników. 

4. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12 

RODO 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (zgodnie z 

treścią oferty).  

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.  

 

Wykonawca          Zamawiający 

 

 

 

………………..…..        ……………………………. 


