
 Oznaczenie postępowania: RZ271.1.3.2022
Załącznik nr 4 do SWZ  – Wzór umowy 

                                   
UMOWA nr   ……...

                                                                                                                                                                            
zawarta w dniu …………..2022 r. pomiędzy:
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki  Zdrowotnej  Zakładem Pielęgnacyjno –  Opiekuńczym
w Tarnobrzegu,  ul.  Dekutowskiego 20,  39 –  400 Tarnobrzeg,  zarejestrowanym przez  Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030647,
NIP 8671990270, Regon 831216559, 
 
reprezentowanym przez:

1. Barbarę Zych – Kierownika Zakładu,

2. Barbarę Jachimowską – Główny Księgowy

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym:

a

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
                                           
zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą.
 

 
                                                                                                                                                 

§ 1
Podstawa umowy

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września
2019 r.  -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2022 r.  poz.  1710 ze zm.)  w trybie  podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy.                         
                                                                                   
                                                                                   § 2

Przedmiot umowy                                                                                    
1. Przedmiotem  umowy  jest  sukcesywna  dostawa  sprzętu  jednorazowego  użytku na  potrzeby

pacjentów  Zakładu,  miejsce  dostawy:  siedziba  SPZOZ  Zakład  Pielęgnacyjno  –  Opiekuńczy
w Tarnobrzegu.

2. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy dostarczyć Zamawiającemu produkty,
których cenę jednostkową określa formularz asortymentowo – cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do
Specyfikacji Warunków Zamówienia, będący integralną częścią umowy.

3. Kod opisujący przedmiot zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
33100000-1 Urządzenia medyczne

 33140000-3 Materiały medyczne
 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe
 33741000-6 Produkty do pielęgnacji rąk
 24455000-8 Środki odkażające
 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
 18424300-0 Rękawice jednorazowe

                                                                                                               
§ 3

Informacje ogólne                                                                                 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  sprzęt jednorazowego użytku w asortymencie, ilościach,

i opakowaniach jednostkowych, ustalonych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  realizacji  poszczególnego  asortymentu  w  ilościach  wg

zapotrzebowania, w cenach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym, przy czym suma
wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć wartości umowy określonej w § 4 ust. 1.



3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określonego w  § 4   ust. 1 może ulec zmniejszeniu ale nie
więcej niż wynikająca z obniżenia:

1) o 30% łącznej wartości umowy
lub

2) o 30% łącznej ilości przedmiotu umowy zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym,
będącym częścią oferty.

4. W przypadku zmniejszenia zamówionych ilości  niż wskazane w formularzu asortymentowo -
cenowym, z zastrzeżeniem ust. 3 wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 może ulec
zmniejszeniu,  a  Wykonawca  może  żądać  należnego  wynagrodzenia  tylko  z  tytułu  części
wykonanej umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.

5. Realizacja umowy uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego,  wynikających
z jego działalności, tj.:
1) Powyższy  tryb  realizacji  może  spowodować  zmniejszenie  lub  brak  zamówień  na  dany

asortyment   będący  przedmiotem niniejszej umowy, wynikającym z potrzeby zastosowania
określonego produktu dla konkretnego mieszkańca Zakładu;

2) W razie potrzeby zakupu większej ilości danego asortymentu niż ta, która została określona
w Formularzu asortymentowo-cenowym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu
tego produktu w ramach wartości umowy po cenach jednostkowych;

3) Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać
Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

6. Dostawy  realizowane  będą  w  uzgodnionych  z  Zamawiającym  na  bieżąco  wielkościach
i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego zapotrzebowania telefonicznie lub e-mailem z
realizacją ………….. dni (wartość podana w ofercie, jednak nie krócej niż 1 dzień, a nie dłużej
niż 3 dni)  licząc od chwili złożenia zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązuje  się  dostarczać produkty  objęte  niniejszą umową  w odpowiednich
opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.

8. Odbiór  produktów odbywać się będzie na podstawie faktury w wersji papierowej dostarczonej
wraz z przekazanym towarem.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.          
10. Zamawiający wymaga stałości cen przez okres obowiązywania umowy.         
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy

bądź  też  niezwłocznie  nie  zaproponuje  dostarczania  zamiennika  produktu,  lub  zwłoka  w
dostarczaniu  przedmiotu  zamówienia  przekroczy  5  dni,  Zamawiający  będzie  miał  prawo
dokonać  zakupu  produktu  (odpowiednika)  u  innego  dostawcy.  Jeżeli  koszt  zakupu  będzie
wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej  umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony
Wykonawca.

12. W  trakcie  obowiązywania  umowy,  dopuszcza  się  w  uzasadnionych  wypadkach,  zmianę
wielkości  opakowania  dostarczanych  produktów  z  zachowaniem  zasady  proporcjonalności.
Zmiana  wielkości   opakowania  nie  może  mieć  wpływu  na  zmianę  ogólnej  ilości  (sztuk)
produktów objętych  przedmiotową umową.  Zmiana  może nastąpić  po  uprzedniej  akceptacji
Zamawiającego.

13. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego do wymiany towaru na właściwy.

14. Dostarczany przedmiot zamówienia będzie posiadał termin ważności minimum 12 miesięcy od
daty dostarczenia go Zamawiającemu.

15. W przypadku towaru,  który posiada termin ważności  12 miesięcy albo krótszy od momentu
wyprodukowania, dopuszcza się aby okres ważności przedmiotu dostawy wynosił co najmniej 6
miesięcy.

16. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru
nie  spełniającego  wymogów  określonych  obowiązującymi  przepisami  i  normami  ponosi
Wykonawca.

                                                                            

§ 4
           Cena i warunki płatności                                           

1. Wartość  umowy  wynosi  ……………. zł  netto (słownie:  ……………..zł),  …………….. zł  brutto
(słownie:  ……………... zł)  zgodnie  z  załącznikiem nr  2  do  SWZ  –  Formularz  asortymentowo-
cenowy.

2. Na łączną wartość przedmiotu umowy składają się ceny jednostkowe netto poszczególnych pozycji
opisanych  w  załączniku  nr  2  do  SWZ,  pomnożone  przez  ilość  asortymentu  powiększonego
o należny podatek VAT.



3. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z  tytułu  wykonania  umowy  i  obejmuje  wszelkie  koszty  związane  z  jej  realizacją,  w  tym:  koszt
opakowania, koszt dostarczenia, oraz wszelkie należne podatki.

4. Strony ustalają,  że zapłata za towary będzie następować na podstawie faktur wystawionych po
dostarczeniu każdej zamówionej części.

5. Podstawą wyliczenia wartości dostawy jest iloczyn przekazanego towaru i ceny jednostkowej za
poszczególny  asortyment  wg  cen  netto  ustalonych  w  załączniku  nr  2  do  SWZ,  powiększony
o należny podatek VAT.

6. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury.

7. Wykonawca nie może przenieść swojej wierzytelności na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego.
8. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  Wykonawca  nie  może  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody

Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji
lub  poręczenia,  których  skutkiem  mogłoby  być  przejęcie  na  osobę  trzecią  wierzytelności
przysługującej Wykonawcy    w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art.  54 ust.  5 Ustawy o działalności  leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.).

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
                                                                                       

 § 5
Zmiana cen                                                                                                                                                                     

1. Wartość  brutto  asortymentu  nie  wzrośnie  przez  okres  obowiązywania  umowy,  z  zastrzeżeniem
ust. 2 – 4.

2. W przypadku zmiany stawki  VAT zmianie  ulegnie  kwota podatku VAT i  cena brutto,  cena netto
pozostanie niezmienna.

3. Zmiany cen, o których mowa wyżej, mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów
prawa. Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w ust. 2 musi być sporządzony i podpisany przez
obie strony aneks.

4. Każdorazowo  przed  wprowadzeniem  zmiany  polegającej  na  wzroście  ceny  (wartości  brutto),
Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie nowych cen, potwierdzone
powołaniem się na stosowne przepisy, z których te zmiany wynikają. Zmiana cen polegająca na
wzroście może nastąpić po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.

5. Obniżenie cen może nastąpić bez uzasadnienia w każdym czasie i nie wymaga aneksu do umowy.
6. Zmiana cen może nastąpić również w przypadkach wymienionych niżej:
1) wprowadzenia do obrotu w okresie realizacji umowy asortymentu równoważnego, przy czym strony

ustalą jego cenę jednostkową, która nie może być wyższa niż cena asortymentu uwzględnionego
pierwotnie w umowie;

2) zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania), przy czym nastąpi przeliczenie ilości na
odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu oraz proporcjonalnie do zmiany nastąpi
korekta ceny opakowania;

3) wystąpienia braku asortymentu na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zaprzestanie
produkcji,  wycofania  z  obrotu)  i  wówczas  istnieje  możliwość  zastąpienia  go  asortymentem
równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu wycofanego lub brakującego.

                                                                                                                                                                            

§ 6
Zmiana przedmiotu umowy                                                                    

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przedmiotu  niniejszej umowy w przypadku gdy
producent  zaprzestanie   produkcji  przedmiotu zamówienia o  nazwie  handlowej  wskazanej
w formularzu asortymentowo-cenowym, 

2. Zamawiający   musi  wyrazić zgodę  na zastąpienie,  w  formie  określonej  w  ust.  1.  Wykonawca
pisemnie  powiadomi  Zamawiającego  o  powyższym  i  zachowa:   termin dostawy,  wartość
jednostkową netto, jak w ofercie lub wartości jednostkowej niższe. Przedmiotowa zmiana  wymaga
podpisania aneksu do umowy.

3. Jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa handlowa  asortymentu objętego umową
Zamawiający dopuszcza taką zmianę. Zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.

4. W przypadku wskazanym w ust. 2  cena jednostkowa netto tego przedmiotu zamówienia nie może
ulec zwiększeniu.



§ 7
Dopuszczenia do obrotu                                                                                  

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty posiadają odpowiednie dokumenty i są one aktualne
dla przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z Ustawą
dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia  7 kwietnia 2022 r.
o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.)

2. Wykonawca  oświadcza,  że  oferowane  produkty  kwalifikowane  jako  wyroby  medyczne,  zgodnie
z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn.
zm.), zostały wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Polski.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  przedłoży  wyżej  wymienione  dokumenty  na  każde  żądanie
Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania.

                                                                                                                    

§ 8
Reklamacje                                                       

1. W przypadku gdy dostarczony towar będzie miał wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany
towaru wadliwego na wolny od wad, w terminie 24 godzin.

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, stosując zalecenia producenta
3. W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  jakościowych,  w  tym  także  wad  ukrytych.

Zamawiający niezwłocznie przedstawi przedmiot umowy do reklamacji.

§ 9
Odpowiedzialność Stron umowy               

1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w § 3 ust. 6 Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 3 % wartości brutto dostawy nie wykonanej w terminie, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.

2. W przypadku  stwierdzenia  braków ilościowych  i  asortymentowych  oraz  nie  dokonania  wymiany
towaru wadliwego na wolny od wad w terminie opisanym w §  8 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę
umowną  w  wysokości   3  %  wartości  brutto  towaru  niezgodnego  ze  złożonym  zamówieniem,
za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku odstąpienia  od umowy przez Wykonawcę zapłaci  on Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 5 %  wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną  w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

5. W przypadku określonym w ust.1 i 2 gdy zwłoka przekroczy 10 dni, Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
niezrealizowanego przedmiotu umowy.

                                                                                        
§ 10

Zamiana stron umowy oraz podwykonawstwo                                                                               
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są
już znani. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art.  118 ust.  1 Ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,
że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie
mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 i 120 Ustawy stosuje się odpowiednio. 

4. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

§ 11
Rozwiązanie Umowy                                                                 

1. Zamawiający  jest  uprawniony  do  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym,  jeżeli
Wykonawca:
1) nie wywiązuje się z obowiązków stanowiących przedmiot niniejszej umowy;
2) w inny sposób rażąco naruszy postanowienia umowy.



2. Odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  w  każdej  chwili  w  przypadku
zaistnienia jednego z wymienionych przypadków:
1)   w trybie określonym w art. 456 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2)   w przypadku dostarczania przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką.
3)   jeżeli  Wykonawca  odmówi  dostarczenia  towaru  Zamawiającemu  z  jakiejkolwiek  przyczyny
z  wyjątkiem  sytuacji  kryzysowej,  ogólnokrajowej,  niezależnej  od  Wykonawcy,  dotyczącej
zaprzestania produkcji danego przedmiotu zamówienia lub braku odnowienia pozwolenia na obrót, a
Wykonawca na piśmie udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.   

3. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3 przez Zamawiającego, poprzedzone
zostanie co najmniej 3 – krotnym upomnieniem Wykonawcy na piśmie (art. 491 i następne Kodeksu
Cywilnego stosuje się).

4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 2 nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne
inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.

5. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  winy  Wykonawcy,  kary  umowne
określone w § 9 ust. 3 obowiązują. 

§ 12
Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedział
się w związku  wykonywaniem przedmiotu umowy. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się
do zachowania w tajemnicy informacji,  które  nie  podlegają   podaniu  do publicznej  wiadomości,
a które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których powziął wiadomość
w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy, a co do których Zamawiający nie podjął
bezpośrednich działań mających na celu zachowanie ich poufności , a do których ujawnienie może
narazić Zamawiającego na szkodę.

3. Jakiekolwiek  przekazywanie,  ujawnianie  czy  wykorzystywanie  przez  Wykonawcę  informacji
dotyczących  realizacji  przedmiotu  umowy  dopuszczalne  jest  jedynie  na  żądanie  uprawnionych
organów  władzy  publicznej  w  przypadkach  określonych  przepisami  prawa  lub  wyłącznie  za
uprzednim pisemnym zezwoleniem Zamawiającego.

4. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  za  przestrzeganie  zobowiązań
wskazanych w niniejszym paragrafie również Podwykonawców.                     

                                                                         
§ 13

Postanowienia końcowe
1.   Umowa zostaje zawarta na okres 12 m-cy, tj. Od ….....2022 r. do ……...2023 r.
2.   W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości  
      przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowite
     go zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3         
     niniejszej umowy.
3.  W przypadku zrealizowania wartości umowy określonej w § 4 ust.1, umowa wygasa.
4.  Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze     
   stron.
5.  W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  prawa  polskiego
     w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.  Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd 
     właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
7.  Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z formularzem asortymentowo-cenowym.

   Wykonawca:   Zamawiający:
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