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Załącznik nr 3 do SWZ 
                                              

                                  Egz. nr …….. 
PROJEKT UMOWY 

UMOWA DOSTAWY Nr w centralnym rejestrze ................................ 
 

zawarta w dniu  ......................... w Ełku, pomiędzy: 
 

1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin,  
NIP 712 241 08 20, REGON 431022232, wpisanym o Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000026235, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
........................................................................... 
a  
......................................................... z siedzibą ................................................. , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
pod  nr KRS …………….........., NIP …………….………, REGON ……………………,  reprezentowaną przez: 
 
.......................................................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pod nazwą „Dostawa implantów ortopedycznych na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku”, 

znak sprawy DZP/ZO/Ełk/2/2022 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 
złotych netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.).  
 

§1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych dla zadania nr ….....  

w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w ofercie Wykonawcy oraz formularzu cenowym,  
które stanowią integralną część umowy. 

2. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest Apteka Zakładowa Zamawiającego – 1 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30,19-300 Ełk, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów będących przedmiotem niniejszej umowy kompletnych, 
spełniających warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadających aktualne dowody 
dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania oraz dostarczenia Zamawiającemu aktualnego dowodu dopuszczenia 
do obrotu i używania wyrobów będących przedmiotem niniejszej umowy. W odniesieniu do Wykonawców nie 
mających możliwości dostarczenia dokumentu, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie 
warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod 
adresem: .............................................................. 

5. Wykonawca gwarantuje, że każde dostarczane opakowanie przedmiotu zamówienia będzie zaopatrzone  
w etykietę handlową/ulotkę sporządzoną w języku polskim. Przedmiot umowy będzie dostarczany  
w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, z widocznym nr serii i czytelnym terminem ważności.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyrobów, które będą posiadać termin ważności,  
który wynosi ………  miesięcy od daty dostawy zgodnie z § 2 ust. 5. 

7. Niedotrzymanie warunku ust. 5 uprawnia Zamawiającego do nie przyjęcia danej partii produktów stanowiącej 
przedmiot umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia produktów z wymaganym terminem 
ważności na swój koszt. W takiej sytuacji przepisy § 8 stosuje się odpowiednio. 

8. Dostawy przedmiotu zamówienia z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych 
sytuacjach i każdorazowo zgodę na ich dostarczenie musi wyrazić Kierownik Apteki Zakładowej, a w czasie jego 
nieobecności osoba przez niego upoważniona. 

9. Wykonawca gwarantuje, że data sterylizacji (jeśli przedmiot zamówienia wymaga sterylizacji) będzie podana  
na opakowaniu. Wyroby sterylne muszą być w opakowaniach, które umożliwiają łatwe i bezpieczne otwarcie 
przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu. 
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§2 Warunki dostawy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy z mocą obowiązującą od ……..….….….. do ………..……..…,  
bądź też do czasu zrealizowania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, jeżeli realizacja umowy nastąpi wcześniej 
aniżeli upływ terminu obowiązywania umowy. 

2. W ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, Wykonawca, w terminie ..….. dni od daty podpisania 
umowy, zobowiązuje się do utworzenia depozytu wyrobów medycznych będących przedmiotem umowy,  
w siedzibie Filii Zamawiającego tj.: Bloku Operacyjnym Oddziału Ortopedycznego w zakresie zadania nr …..….  
(tzw. pakiet startowy).  Zakres i wielkość pakietu startowego uzgodniony zostanie z Ordynatorem Oddziału 
Ortopedycznego Filii w Ełku.  

3. Przekazanie pakietu startowego, przedmiotu umowy objętego depozytem, o którym mowa w ust. 2 nastąpi       
na podstawie protokołu przekazania. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o każdorazowym użyciu 
(zastosowaniu do zabiegów operacyjnych) wyrobów medycznych znajdujących w utworzonym przez Wykonawcę 
depozycie. W tym celu Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy protokoły zużycia zawierające informacje                   
o ilości i rodzaju wykorzystanych wyrobów medycznych. Protokół zużycia będzie przekazywany Wykonawcy                  
za pośrednictwem e-mail – ………………….. lub faksu na nr …………………..…. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania zużytego asortymentu objętego depozytem, w terminie …..…. dni 
roboczych od otrzymania od Zamawiającego protokołu zużycia. Przez dni robocze należy rozumieć                          
dni od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

6. Przeniesienie prawa własności na Zamawiającego wyrobów medycznych następuje z chwilą pobrania wyrobu           
z depozytu z jednoczesnym sporządzeniem protokołu zużycia przez Zamawiającego, który zostanie przesłany  
do Wykonawcy.  

7. Strony oświadczają, iż w terminie 30 dni od daty upływu okresu obowiązywania niniejszej umowy,  
po wcześniejszym  uzgodnieniu z Zamawiającym terminu Wykonawca zobowiązany jest do odbioru  
od Zamawiającego niewykorzystanego asortymentu, znajdujących się w depozycie. 

8. Zamawiający nie może oddawać dostarczonego przedmiotu zamówienia wchodzącego w skład depozytu osobom 
trzecim, ani przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie.  

9. Zamawiający nie będzie pobierał z depozytu wyrobu, któremu upłynął termin ważności. 
10. Zamawiający będzie pobierał z depozytu wyroby medyczne począwszy od tych o najkrótszej dacie ważności. 
11. Wykonawca oświadcza, że dostawy będą realizowane przez Wykonawcę własnym transportem lub transportem 

za pośrednictwem firmy kurierskiej (zgodnie z warunkami przechowywania produktów określonymi przez 
producenta), na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z ubezpieczeniem, rozładunkiem i przeniesieniem  
do wskazanych pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. 

12. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór i realizację umowy jest: 
  ......................................................................, tel. ……………………….. e-mail:……………………………………. 

13. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest: 
  ......................................................................, tel. ……………………….. e-mail:……………………………………. 

14. Zamawiający oświadcza, iż osoba wymieniona w ust. 11 upoważniona jest wyłącznie do składania 
zamówień w zakresie określonym niniejszą umową.  

15. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie przekraczającym niniejszą 
umowę, nie mających potwierdzenia w postaci złożonego zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje 
jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu. Ponadto Zamawiający dokona zwrotu dostarczonych produktów 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Zamawiający oświadcza, że posiada odpowiednie warunki techniczne do odbioru i przechowywania 
zamówionego przedmiotu umowy. 

17. Przy odbiorze osoba upoważniona przez Zamawiającego kwituje odbiór opakowań zbiorczych. 
18. Koszty dostarczenia (zgodnie z warunkami przechowywania produktów określonymi przez producenta), 

rozładunku i wniesienia przedmiotu umowy do wskazanych pomieszczeń magazynowych Zamawiającego, 
obciążają Wykonawcę. Do czasu dostarczenia przedmiotu umowy ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych 
z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 
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19. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy wyrobów będących przedmiotem umowy w umówionym terminie 

dostawy, zgodnie z § 2 ust. 5 oraz 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu zastępczego  
od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy. Koszty zakupu zastępczego 
pokrywa Wykonawca po ich udokumentowaniu przez Zamawiającego, tj. różnicę pomiędzy ceną ofertową 
niedostarczonych wyrobów, a ceną zakupu zastępczego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że nie będzie 
kwestionował kosztów wykonania zakupu zastępczego. Określona w niniejszym ustępie różnica potrącona 
zostanie z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku 
dokonania przez Zamawiającego zakupu zastępczego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego 
zakupu. 

20. Postanowienia ust. 23 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego   
o braku możliwości realizacji dostawy. 

 
§3 Wykorzystanie umowy 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje, że minimalny poziom zamówienia, który zobowiązuje się 
zamówić wynosi 50% wartości brutto przedmiotu umowy. Zakres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowi maksymalny poziom zamówienia, którego realizacja stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego 
może, ale nie musi on skorzystać. Skorzystanie przez Zamawiającego z tak zastrzeżonego prawa do zakupu 
minimalnego poziomu zmówienia, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W szczególności z tego tytułu nie 
będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar, który był 
zgodny z zamówieniem i umową. Skorzystanie z tak zastrzeżonego uprawnienia Zamawiającego nie wymaga 
zmiany umowy. 

2.     Szacunkowe ilości określone w Załączniku nr 2 mogą ulec zmniejszeniu, bądź zmianie pomiędzy poszczególnymi 
pozycjami asortymentu w ramach umowy w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego 
wynikającego z  liczby wykonywanych przez Zamawiającego zabiegów medycznych, których liczba nie jest  
w dniu rozpisania przetargu jak i zawarcia umowy Zamawiającemu znana oraz uwzględniające uwarunkowania 
wynikające z podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

3.     Zważywszy, że Zamawiający w celu prawidłowego określenia poziomu zamówienia, obarczonego  
jak najmniejszym błędem porównał wielkości przedmiotowego zamówienia do analogicznych kontraktów  
i wyników ich realizacji z poprzedniego roku przyjmując jako punkt wyjścia zbliżoną sytuację w okresie realizacji 
obecnej umowy, strony z uwzględnieniem art. 353 k.c. zgodnie postanawiają zawrzeć przedmiotową umowę  
na warunkach w niej określonych. 

 
§4 Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji umowy. 
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej. 

 
§5 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ogółem w wysokości maksymalnej 
……………………zł brutto (słownie: …………………………………..……………….. ) w tym należny podatek VAT w wysokości 
…………….. zł  (słownie: ……………………………………………………..…….) i uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze,  
w tym w szczególności koszty opakowania, załadunku, rozładunku, ubezpieczenie na czas transportu, koszty 
transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

2. Zgodnie z przyjętą ofertą i formularzem cenowym stanowiącymi integralną część niniejszej umowy,  
określone w ust. 1 wynagrodzenie dotyczy: 
 

1) wynagrodzenia za zadanie nr .......... przedmiotu umowy: 
- netto ………… zł (słownie: …………………………………………………………………… złotych …../100) 
- VAT ………… zł (słownie: …………………………………………………………………… złotych …../100) 
- brutto ………… zł (słownie: …………………………………………………………………… złotych …../100) 
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2) wynagrodzenia za zadanie nr .......... przedmiotu umowy: 

- netto ………… zł (słownie: …………………………………………………………………… złotych …../100) 
- VAT ………… zł (słownie: …………………………………………………………………… złotych …../100) 
- brutto ………… zł (słownie: …………………………………………………………………… złotych …../100) 
   

3. Wykonawca upoważniony jest do wystawiania niezwłocznie faktur za dostarczony przedmiot zamówienia 
wyłącznie na podstawie sporządzonych przez Zamawiającego protokołów zużycia zawierających karty wszczepu. 
Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony protokołu zużycia.  

4. Wykonawca wraz z dostarczonym przedmiotem umowy przekaże Zamawiającemu prawidłowo sporządzoną 
fakturę VAT lub dokument WZ za dostawę. Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie podpisana przez 
upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego faktura VAT lub dokument WZ. Brak podpisu osoby upoważnionej 
ze strony Zamawiającego na wystawionej fakturze lub dokumencie WZ oznacza niewłaściwą realizację 
zamówienia i konieczność wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej w terminie nie dłuższym  
niż 3 dni robocze. 

5. Wystawiane przez Wykonawcę faktury winny spełniać wymogi określone przepisami prawa podatkowego,  
a ponadto zawierać dane dotyczące ilości opakowań zbiorczych, datę ważności produktów, numer serii zgodnie  
z dostarczonym towarem, obowiązkowo należy podać numer umowy oraz nr historii choroby wraz z datą 
zabiegu. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć faktury w formie papierowej oraz elektronicznie  
(do ewidencji wewnętrznej) w formacie XML, KT0 lub PDF do Apteki Zakładowej Filii Zamawiającego  
na adres e-mail: mmilewska@1wszk.elk.pl  

6. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1666  
z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o Fakturowaniu.  

7. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie 
korzystał z platformy, o której mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie 
internetowej https://efaktura.gov.pl). 

8. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których 
mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a ponadto faktura lub dokument WZ winny zawierać dane dotyczące ilości 
opakowań zbiorczych, datę ważności produktów, numer serii zgodnie z dostarczonym towarem,  
obowiązkowo należy podać numer umowy. 

9. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 712 241 08 20. 

10. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 
prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 8 powyżej, do konta 
Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

 
 §6 Warunki rozliczeń 

1. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem 
na numer rachunku …………………………………………………………….…… Wykonawcy wskazane na fakturze  
w ciągu 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w § 7, termin płatności faktury określonej 
w ust. 1, liczony jest od daty ponownego dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad bądź też od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.   

3. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
4. W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawca może dochodzić jedynie odsetek ustawowych  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych. 
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§7 Warunki reklamacji 

1. Zamawiający po odbiorze opakowań zbiorczych, sprawdza dostarczony przedmiot umowy i jego zgodność 
z zamówionym asortymentem, ocenia, czy dostawa jest zgodna pod względem ilościowym i jakościowym   
ze złożonym zamówieniem. 

2. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający składa reklamację na adres 
mailowy Wykonawcy tj. ……………………….…………… i żąda ponownego dostarczenia przedmiotu umowy  
w określonej części lub asortymencie, wstrzymując jednocześnie zapłatę faktury z zakwestionowanym 
przedmiotem umowy, do czasu zrealizowania reklamacji, bądź też żąda dokonania korekty faktury.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu zamówienia, jeżeli nie będzie on spełniał 
zadeklarowanych przez Wykonawcę norm jakościowych i parametrów w okresie przydatności do użycia oraz 
skorzystania z uprawnienia do rozwiązania umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji 
obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 5 dni roboczych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, licząc od chwili przekazania 
informacji o reklamacji, w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jej treścią. 

 
§8 Kary umowne 

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
1) za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionej partii przedmiotu umowy – 1 % wartości brutto partii 

przedmiotu umowy nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem,  
2) w przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego przedmiotu umowy z winy Wykonawcy –  

w wysokości 5 % wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy,  
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – 10 % wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy, 
4) za zwłokę w usunięciu wad jakościowych stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych braków 

ilościowych, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto partii przedmiotu umowy nie dostarczonego 
zgodnie z zamówieniem, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

2. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto. 
Zobowiązanie do zapłaty kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym 
uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.  

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kar umownych.  
 

§9 Warunki odstąpienia od umowy oraz jej rozwiązania 
1.      Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu 
wykonania części umowy.  

3. Realizacja przez Zamawiającego uprawnień wskazanych w ust. 1 nie stanowi podstawy odpowiedzialności 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.   

4. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym,  
po bezskutecznym wezwaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany  
w § 2 ust. 12 do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego  
niż 3 dni robocze, jeżeli: 
1) Wykonawca swoje prawa i obowiązki przeniósł na osobę trzecią, nie uzyskawszy na to pisemnej zgody 

Zamawiającego; 
2) Wykonawca narusza inne istotne postanowienia umowy, w tym w szczególności: 

a) Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu aktualnego dowodu dopuszczenia do obrotu i stosowania 
wyrobów będących przedmiotem niniejszej umowy, 
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b) wystąpi dostarczenie przedmiotu  zamówienia z brakami ilościowymi i nieuzupełnienie dostawy 
w terminie określonym w § 7 ust.4, 

c) Wykonawca uchyla się od przyjęcia lub realizacji zamówienia w sposób przewidziany niniejszą umową, 
d) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową, 

co uniemożliwiło lub utrudniło Zamawiającemu wykonanie czynności, do których został powołany,  
a w szczególności zagroziło zdrowiu lub życiu pacjentów, 

e) nastąpiła utrata przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji dostaw na rzecz Zamawiającego, 
5. Zamawiający zastrzega sobie - w okresie obowiązywania umowy - prawo do odstąpienia od umowy w przypadku,  

o którym mowa w ust.1 lub gdy Wykonawca narusza warunki umowy i nie usunie tego naruszenia pomimo 
wcześniejszego wezwania w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni. Wezwanie zostanie przesłane drogą 
elektroniczną na adres e-milowy wskazany w par. 2 ust. 12. 

6. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający zrealizuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie  
14 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w części – w trakcie jej realizacji w odniesieniu  
do pozycji asortymentowych, których zastosowanie będzie wykluczone lub ograniczone ze względów medycznych. 

8. Realizacja przez Zamawiającego uprawnień wskazanych w ust. 4, 5, 6 nie stanowi podstawy odpowiedzialności 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.   

9. Umowa podlega unieważnieniu zgodnie z zapisami art. 457 Pzp. 
 
§10 Wykonawca przedmiotu umowy 

1.    Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:   
1) siłami własnymi, 
2) z udziałem podwykonawcy/ów, w następującym zakresie: 

    ........................................................................................................................................................................ 
2.     W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy(ów) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  

za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę(ów), jak za własne działania lub zaniechania.  
 

§11 Warunki zmiany umowy 
1.   Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  
2.    Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1)  Przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 
a) braku produktów stanowiących przedmiot umowy na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  

(np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji), a istnieje możliwość zastąpienia go produktem o tym 
samym zastosowaniu, równoważnym – po cenie nie wyższej niż określona w niniejszej umowie; 

b) zmiany producenta, nazwy handlowej, wielkości opakowania dostarczanego przedmiotu umowy, 
numeru katalogowego przedmiotu umowy - przy zachowaniu jego właściwości określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie 
przedmiotu umowy wskazanego w ofercie, przy niezmienionym produkcie, po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, 

c) zmiany sposobu konfekcjonowania – ogólna ilość przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza  
niż ilość wymagana przez Zamawiającego, 

d) zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt. 1) lit. a), b) i c), zmiany ilości sztuk  
w opakowaniu – przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań za zgodą Zamawiającego,  

e) pojawienia się w asortymencie Wykonawcy tańszych zamienników będących odpowiednikami 
przedmiotu umowy nabywanych w ramach niniejszej umowy, wówczas zmianie ulegnie asortyment 
oferowanych produktów oraz cena tych produktów i łączna wartość umowy 

f) pojawienia się w asortymencie Wykonawcy zamienników wyższej jakości będących odpowiednikiem 
przedmiotu umowy nabywanych w ramach niniejszej umowy , przy zachowaniu parametrów  
i pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zmianie oraz po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego; 

g) dodania numeru katalogowego produktu w przypadku, gdy produkt ten spełnia wymagania zawarte  
w opisie przedmiotu zmówienia, a jego cena nie jest wyższa niż cena produktów dotychczas 
dostarczanych, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
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h) możliwości wydłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy  

w całości w okresie trwania umowy, jednakże na czas nie dłuższy niż 2 miesiące od upływu terminu 
obowiązywania umowy pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy  
i zachowaniu cen jednostkowych określonych niniejszą umową. 

2)  Należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT; zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia  

za części umowy jeszcze niezrealizowanej, co do których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.  
W takim przypadku zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości godzinowej stawki, ustalonych  
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
i wpływu wzrostu tej stawki na koszt realizacji umowy przez Wykonawcę, wzrost nastąpi o różnicę 
kosztów Wykonawcy poniesionych w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia pracowników 
Wykonawcy zaangażowanych do wykonania przedmiotu umowy. 

c) 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, przy czym zmiana może dotyczyć tylko 
różnicy w wysokości kosztów/ wynagrodzeń itp. ponoszonymi przez Wykonawcę w związku  
z wprowadzonymi zmianami ustawowymi i realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  

d) zgodnie z art. 455 ustawy Pzp ust.1 pkt. 4 tj.: jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest 
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile 
zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą 
nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 

e) wzrostu kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku ze wzrostem cen paliwa, podatków lub 
innych parametrów cenotwórczych, w tym inflacji, o ile ów wzrost jest wyższy niż 15% kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w dniu złożenia wniosku o zmianę umowy w porównaniu do cen z dnia 
złożenia oferty i wzrost ten nie jest zależny od Wykonawcy, zmiana następuje w zakresie wzrostu kosztu. 

3. Podstawą i warunkiem dokonania przez Strony zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wskazanych  
w ust. 2 jest: 

1) złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę wynagrodzenia, zawierającego uzasadnienie, wpływ cen 
rynkowych składników cenotwórczych na cenę oferty, wyliczenie kosztów będących następstwem zmian 
oraz wskazanie daty od której powinna nastąpić zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

2) dokonanie przez Strony ustaleń i uzgodnień dotyczących faktycznego wpływu określonej zmiany na koszty 
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz na wysokość jego wynagrodzenia; 

3) podpisanie przez Strony aneksu do Umowy, określającego wysokość należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa  
w ust. 2, będzie odnosić się wyłącznie do niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

5. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 2. 
6. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. waloryzację o wartość wskaźnika cen 

towarów i usług, publikowanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy wejdzie w życie nie wcześniej niż począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, 
następującego po miesiącu, w którym opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku 
2022 – 2023. Strona inicjująca zmianę winna złożyć wniosek zawierający żądanie zmiany wysokości wynagrodzenia 
przed upływem I kwartału każdego roku, z tymże zmiana jej wysokości nastąpi począwszy od miesiąca, w którym 
został złożony ww. wniosek.  

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie wskaźnika cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 6 może 
obejmować tylko koszty, które nie są objęte zmianami określonymi w ust. 2. 

8. Żadna ze Stron umowy nie będzie uprawniona do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy   
w przypadku gdy  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 6 nie przekroczy 3%.  

9. Zamawiający zastrzega, że maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian jej wysokości, o których mowa w ust. 2 wynosi 15% 
wysokości wynagrodzenia (wartości umowy), o której mowa w ust. 2 i 3.  
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10. Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym 
zmianom dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są usługi;  
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

a) obniżenia ceny wyrobów będących przedmiotem niniejszej umowy na skutek ustalania okresowo przez 
producentów cen promocyjnych wyrobów. 

11. Zmiana  postanowień umownych dokonana z naruszeniem ust. 1, 2 i 6 jest nieważna.  
12. W przypadku zmian określonych w ust. 2 pkt. 2) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie 

Zamawiającego o zaistnieniu powyższych okoliczności oraz przedstawić szczegółową kalkulację wzrostu kosztów 
wykonania zamówienia objętego niniejszą umową, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 
powyższe okoliczności. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma 
bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona  
na wysokość wynagrodzenia. Okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym związku  
z zakresem obowiązków Wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą umową.  
Brak zgody Zamawiającego na proponowaną przez Wykonawcę zmianę wynagrodzenia nie stanowi podstawy  
do rozwiązania niniejszej umowy. 

13. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione oraz potwierdzone 
dokumentami lub oświadczeniami osób trzecich. Zmiany te nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu 
umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w umowie. Podstawą do zmiany umowy jest złożenie wniosku wraz 
z uzasadnieniem przez Stronę zainteresowaną zmianą umowy, a w przypadku uzyskania zgody drugiej Strony  
na zmianę umowy- zawarcie aneksu do umowy. 

14. Nie stanowi zmiany umowy (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony, której 
danych zmiana dotyczy):  

a) zmiana danych kontaktowych,  
b) zmiana numeru rachunku bankowego. 

15. Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, w przypadku wzrostu cen 
przekraczających środki finansowe, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
§12 Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ z siedzibą  
w Lublinie, przy al. Racławickie 23, posiadającą numer NIP: 712-241-08-20 oraz numer KRS: 0000026235,  
tel.: 261-183-200; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.elk.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z: 
 postępowaniami przetargowym,  

 realizacją procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności,  

 realizacją obowiązków wynikających z umowy, 

 ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności  
gospodarczej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, 
którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami 
realizowanymi przez administratora.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w pozostałych 
przypadkach do ustania przyczyn biznesowych.     

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 
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8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.   
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji lub profilowaniu,  

ani wysyłane poza strefę Unii Europejskiej. 
 

§ 13 Zakaz cesji 
Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie wierzytelności wynikających z realizacji umowy wymaga jego pisemnej 
zgody pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 Postanowienia końcowe 
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy  dla siedziby 

Filii Zamawiającego w Ełku. 
2. W przypadku podmiotów zagranicznych obowiązuje prawo polskie. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego egzemplarz nr 1 otrzymuje Zamawiający,  

a egzemplarz nr 2 otrzymuje Wykonawca. 
5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

 
WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 
 


