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Załącznik nr 2  

Projekt Umowy nr …........ – dotyczy Pakietu nr I 

 

zawarta w dniu …................pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie ul.Dąbrowskiego 19; 34-120 

Andrychów; działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000015878 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 

XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 000805666 NIP: 551 21 23 091 zwanym dalej w 

treści umowy, „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektor   Piotr Kopijasz 

 

a …..................................................................................zwanym w dalszej części  umowy 

„Dostawcą” 

 reprezentowanym przez: 

…............................................................................................................................................ 

 

 

W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień  

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843ze zm.) znak: IZP/2503/20/2020, 

 strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie analizatora przesiewowego 

- 3-diff do badań hematologicznych na potrzeby pracowni diagnostyki laboratoryjnej 

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie, zwanego w dalszej części 

umowy „analizatorem” zgodnie z ofertą z dnia …..................stanowiącą załącznik nr 1, 

będącą integralną częścią niniejszej umowy. 

2. Zakup analizatora współfinansowany jest ze środków UE w ramach projektu nr 

RPMP.09.02.01-12-0015/20 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. 

§2 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia, instalacji i uruchomienia na swój koszt 

i ryzyko analizatora do siedziby  WSP w Andrychowie  w terminie do 3 tygodni od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez upoważnionych 

przedstawicieli stron „protokołem końcowym odbioru” 

3. Odbiór, o którym mowa w ust 2, obejmuje stwierdzenie wykonania: 

3.1. dostawy, instalacji i uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności działania 

analizatora, 

3.2. przeszkolenia pracowników  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej WSP w 

Andrychowie w zakresie właściwej obsługi analizatora w siedzibie Zamawiającego, 

3.3. przekazania Zamawiającemu: 

3.3.1. karty gwarancyjnej 
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3.3.2. certyfikatem zgodności, deklaracji zgodności dla oferowanego wyrobu lub deklaracji 

zgodności dla oferowanego wyrobu z certyfikatem zgodności lub oświadczenia o braku 

obowiązku posiadania wyżej wymienionych dokumentów, 

3.3.3. instrukcji obsługi w języku polskim 

3.3.4. paszportów technicznych, 

3.3.5. wykazu Dostawców części zamiennych, części zużywalnych i materiałów 

eksploatacyjnych, 

3.3.6. listę czynności konserwujących, które mogą być wykonane przez użytkownika 

samodzielnie 

3.3.7. oświadczenia o częstotliwości wykonywania przeglądów gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych (zgodnie z instrukcją obsługi Producenta) 

3.3.8. oświadczenie, że w terminie 14 dni od zakończenia okresu gwarancji Wykonawca 

przedstawi niezbędną dokumentację/ oprogramowanie serwisowe/ klucze konieczne do 

diagnozowania (regulowania) i napraw urządzenia. 

4. Do wszystkich dokumentów sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone ich 

tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Dostawcę. 

5. Niewykonanie przez Dostawcę jakiejkolwiek czynności określonej w ust. 3 będzie 

traktowane jako opóźnienie w wykonaniu umowy oraz będzie stanowić podstawę do odmowy 

podpisania protokołu odbioru sprzętu przez osoby upoważnione przez Zamawiającego 

6. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu PDL WSP w Andrychowie w 

zakresie konserwacji i przeglądów analizatora w przypadku, gdy producent zaleca wykonanie 

tych czynności przez personel– szkolenie winno być potwierdzone certyfikatem, dyplomem 

lub zaświadczeniem. 

7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 

7.1. ze strony Zamawiającego : Kierownik  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej WSP w 

Andrychowie  lub osoba przez niego upoważniona, 

7.2. ze strony Dostawcy: …....................................... lub osoba przez niego upoważniona. 

§3 

1. Dostawca odpowiada za jakość dostarczonego analizatora 

2. Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na analizator ale nie mniej niż gwarancja 

producenta. . Gwarancja biegnie od daty podpisania przez strony protokołu końcowego 

odbioru 

3. Dostawca zapewni w okresie obowiązywania gwarancji sprawne funkcjonowanie 

dostarczonego analizatora, w sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez 

Zamawiającego w umowie celów i parametrów. 

4. Dostawca zapewnia dostarczenie analizatora wolnego od wad prawnych i fizycznych. 

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc 

od daty pisemnego lub telefonicznego powiadomienia, chyba , że naprawa wymaga 

ściągnięcia części zamiennych z zagranicy- wtedy czas naprawy może się wydłużyć  . 

5. Jeżeli w wykonywaniu obowiązków z tytułu gwarancji dostarczono Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad objętą gwarancją, termin gwarancji biegnie na 

nowo od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, 

przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 
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6. Jeżeli w okresie gwarancji okaże się, że analizator posiada wady ukryte, Dostawca 

wymieni go na wolny od wad. Jeżeli wymiana pociągać będzie za sobą dodatkowe koszty – 

koszty te poniesie Dostawca. 

7. Dostawca w szczególności zobowiązuje się do: 

7.1 całkowicie bezpłatnego serwisu i naprawy w okresie gwarancji przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia chyba, że usterka wynikła z nieprawidłowego użytkowania analizato-

ra lub zdarzeń losowych 

7.2. bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji wykonywanych zgodnie z 

zaleceniami producenta i zakończonych wpisem do paszportu technicznego 

7.3.wykonania, jeżeli producent wymaga przeglądów, bez względu na zalecenie producenta 

dotyczące częstotliwości przeglądów, przeglądu w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. Prze-

gląd winien nastąpić w siedzibie PDL WSP w Andrychowie, termin przeglądu ustala Dostaw-

ca z min 14- dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie w przypadku konieczności wykonania 

przeglądu poza siedzibą PDL WSP w Andrychowie Dostawca zobowiązany jest do dostarcze-

nia do PDL WSP w Andrychowie  sprawnego sprzętu zastępczego (z potwierdzeniem spraw-

ności), o parametrach nie gorszych od naprawianego. Niewykonanie przeglądu w ostatnim 

miesiącu gwarancji automatycznie wydłuża okres gwarancji do ostatniego dnia miesiąca wy-

konania tego przeglądu. 

8.  Trzy naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji powodują wymianę tego ele-

mentu na nowy. 

9. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju 

sprzętu oraz o czas naprawy. 

10.  Czas reakcji serwisu do 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia. Czas reakcji serwisu to czas, w 

którym Dostawca od momentu powiadomienia o usterce sprzętu przyjedzie do siedziby 

Zamawiającego w celu jej zdiagnozowania. 

11. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wady dostarczonego analizatora albo 

wymiany wadliwej części analizatora w terminie 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia, WSP w 

Andrychowie ma prawo zlecenia wykonania usługi osobie trzeciej posiadające autoryzację 

producenta na koszt i ryzyko Dostawcy. Zatrudnienie osoby trzeciej nie powoduje utraty 

uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

12. Naprawa uszkodzonego analizatora powinna nastąpić w terminie do 7 dni roboczych (od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania 

zgłoszenia w przypadku części pochodzenia krajowego , w przypadku sprowadzania części 

zamiennych z zagranicy czas ten może ulec wydłużeniu . 

13. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Dostawca dostarczy 

Zamawiającemu w ciągu 72 godzin roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy) od daty wysłania zgłoszenia sprawny sprzęt zastępczy (z 

potwierdzeniem sprawności), o parametrach nie gorszych od naprawianego. 

14. Jeśli przegląd lub naprawa analizatora mają być poza siedzibą WSP w Andrychowie,  

Dostawca zapewni odbiór osobisty . 

15. Gwarancją nie są objęte: 

15.1. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: 

- mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Użytkownika i wywołane nim wady; 
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- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, 

konserwacji; 

15.2. materiały eksploatacyjne oraz materiały podlegające normalnemu zużyciu w 

trakcie eksploatacji 

15.3. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np. pożar, 

powódź, zalanie itp.) 

9. Strony umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające ze zdarzeń zewnętrznych, nie 

dających się przewidzieć, których skutkom normalnie istniejącymi środkami nie da się 

zapobiec. O przypadkach zaistnienia siły wyższej strony bezzwłocznie przekażą sobie 

związane z tym informacje. 

10. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w WSP Andrychów 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

11. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu 

wygasają w stosunku do Dostawcy po upływie 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym dokonano odbioru analizatora, tj. podpisano bez uwag końcowy protokół odbioru 

analizatora 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązany 

jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

1.1 za opóźnienie w wykonaniu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia niedostarczonego analizatora, liczonego 

od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust 1. 

1.2 za opóźnienie w dostarczeniu analizatora zamiennego, o którym mowa w § 3 ust 13, w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia naliczanego do wartości brutto sprzętu, który uległ awarii, 

za każdy dzień roboczy opóźnienia, 

1.3  za opóźnienia w wykonywaniu przeglądów, o których mowa w § 3 ust 7 pkt. 7.3 i 7.4, w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia naliczanego od wartości brutto analizatora, którego 

przeglądy zostały wykonane nieterminowo, za każdy dzień opóźnienia, 

1.4 za opóźnienie w reakcji serwisu, w wysokości 0,5% wynagrodzenia naliczanego od 

wartości brutto analizatora, którego reakcja serwisowa dotyczy, za każdy dzień roboczy 

opóźnienia, liczonego od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust 10. 

1.5 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy, w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

1.6 za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu, o którym mowa w § 2 ust 3 pkt 3.3.8. w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia naliczanego od wartości brutto sprzętu, którego dokument 

dotyczy, za każdy dzień opóźnienia. 

2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do 

wysokości poniesionej szkody. 

3 Zamawiający uprawniony jest do potrącania zastrzeżonych kar umownych z 

wynagrodzenia Dostawcy, po uprzednim wezwaniu do zapłacenia kary. 

4 Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, może 

odstąpić od umowy w przypadku: 

4.1 niezrealizowania dostawy analizatora w terminie, o którym mowa w § 2 ust.1 

4.2 nieprzekazania Zamawiającemu w dniu odbioru analizatora dokumentów, o których 
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mowa w § 2 ust.3. 

5 Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 4 powinno być zrealizowane w ciągu 14 dni 

od dnia zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawy do odstąpienia od umowy. 

§ 5 

1. Należność z tytułu realizacji umowy określono w oparciu o złożoną ofertę i ustala się ją 

na kwotę netto …................. zł, brutto …............(słownie: 

….....................................................) 

2 Należność będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT do siedziby Zamawiającego.  

3 Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół końcowy odbioru, o którym mowa w § 

2 ust. 2 niniejszej umowy. 

4 Dopuszcza się zmianę ceny przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.2, 3.4, 3.6, 

jedynie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT. 

5 Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa, przy czym cena jednostkowa netto 

nie ulega zmianie. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w 

ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której doko-

nano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

3.1 zmiany terminu (wydłużenie terminu realizacji) dostawy analizatora w związku wystą-

pieniem okoliczności i zdarzeń, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili 

prowadzenia postępowania przetargowego; 

3.2 konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji lub instytucji 

upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych związa-

nych z realizacją przedmiotu umowy; 

3.3 konieczności wprowadzenia zapisów do umowy, które zastaną narzucone warunkami 

umowy o dofinansowanie lub jej zmianami; 

3.4 obniżenia kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 w przypadku obniżenia cen jednostkowych 

towaru, lub w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, lub w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług; 

3.5 zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 2 ust 7, w 

przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

3.6 zastąpienia analizatora dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, 

analizatorem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiada analiza-

tor będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania 

produkcji dotychczas dostarczanego towaru, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego towaru 

nie ulegnie zwiększeniu; 

3.7 zastąpienia analizatora dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, 

analizatorem o wyższej jakości, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego ana-

lizatora nie ulegnie zwiększeniu; 

4 Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości 
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umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego 

5 Strony umowy dopuszczają możliwość dostaw częściowych i częściowego fakturowania 

poszczególnych dostaw na podstawie częściowych protokołów odbioru.    

§ 7 

Dostawca oświadcza, że: 

1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

2. posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania dostawy objętej niniejszą umową. 

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego;  1 egzemplarz dla Dostawcy. 

 

 

DOSTAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z dnia: .............................. 



 

Postępowanie znak: IZP/2503/20/2020    Andrychów, dnia 11.12.2020r. 

 
 

Projekt Umowy nr …........ – dotyczy Pakietu nr II 

 

zawarta w dniu …................pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie ul.Dąbrowskiego 19; 34-120 

Andrychów; działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000015878 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 

XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 000805666 NIP: 551 21 23 091 zwanym dalej w 

treści umowy, „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektor   Piotr Kopijasz 

 

a …..................................................................................zwanym w dalszej części  umowy 

„Dostawcą” 

 reprezentowanym przez: 

…............................................................................................................................................ 

 

 

W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień  

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) znak: IZP/2503/20/2020, 

 strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa odczynników do analizatora przesiewowego 

hematologicznego 3-diff określone w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz w ofercie 

cenowej stanowiącej integralną część niniejszej umowy.  

§ 2 

Całkowita wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty brutto ……………..zł.  

(słownie: ……………………………………../100) zgodnie ze złożoną ofertą. 

§ 3 

 Wykonawca będzie dostarczał zamówiony towar w ilościach i terminach wskazanych  

przez Zamawiającego własnym transportem na swój koszt wraz z rozładunkiem do 

pomieszczenia Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej /1 piętro bez windy/ Zamawiającego. 

Realizacja zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego w godz. od 8
00

 do 14
00

  

w terminie do 5 dni roboczych po uprzednim złożeniu zamówienia w formie telefonicznej, 

faksem lub e-mailem. 

 Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

 Odczynniki będą dostarczane w opakowaniach zawierających nazwę umożliwiającą  

jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatów oraz odpowiedni znak ostrzegawczy. 

 Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie dostarczał ulotkę w języku polskim  

zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje.  

 Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu  

i godziny dostawy.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zamienności asortymentu, zmiany ilościowej 

zamawianego towaru w zależności od aktualnych potrzeb.  
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 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania niektórych pozycji  

asortymentowych co może wynikać z ilości i struktury wykonywanych hospitalizacji 

w ciągu trwania umowy 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru pod względem:  

a) jakości towaru,  

b) ilości towaru  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

Wykonawcę oraz prześle protokół reklamacyjny drogą faksową lub e – mailem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do trzech dni roboczych od zgłoszenia reklamacji 

do wymiany i dostarczenia towaru wolnego od wad lub uzupełnienia brakującej ilości 

zamówionego towaru.  

§ 5 

1. Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana przelewem bankowym w terminie do  

30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury i potwierdzenia odbioru dostawy przez 

Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy.  

2. W przypadku, gdy Szpital oraz Wykonawcę łączy więcej niż jedna Umowa, Wykonawca 

zobowiązuje się do wystawiania faktur każdorazowo odrębnie dla każdej z umów. 

3. Za termin zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu przez Za-

mawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada  

NIP 551-21-23-091. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada …………………. 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto przez cały okres trwania umowy  

z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.   

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny brutto w następującej sytuacji: 

a)  w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie 

netto oraz ceny jednostkowe artykułów netto pozostają bez zmian, a zmianie ulega tylko 

wysokość podatku VAT – oraz odpowiednio wynagrodzenie brutto i ceny jednostkowe 

artykułów brutto,  

b)  korzystania przez Zamawiającego z czasowych promocji cen artykułów, objętych 

przedmiotem umowy, gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przypadku pro-

mocji, wskazując który artykuł jest nią objęty, w jakim okresie trwa promocja oraz cenę 

promocyjną, 

c) zmiany wielkości opakowania- z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do 

ceny jednostkowej za artykuł, o ile zmiana taka nie będzie skutkować zmniejszeniem 

ilości sztuk dostarczanego asortymentu oraz nie będzie skutkować zwiększeniem należ-

nej Wykonawcy ceny za dostarczenie tego asortymentu w stosunku do jego ilości 

i ceny określonych w ofercie. 

3. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. O zmianie cen wskazanych w ust. 2 pkt. a) niniejszego paragrafu, skutkującej zmianą cen 

brutto, Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej na 5 dni przed planowaną 

dostawą. Po ewentualnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego dokonanie zmiany od-

bywa się w formie pisemnego aneksu do umowy. 
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§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania wierzytelności wynikających z realizacji 

niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz w przypadku opóźnienia 

dostawy zamówionego towaru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do 

wykonania obowiązków umownych pod rygorem odstąpienia od umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, 

b) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,  

c) opóźnienia w wykonaniu umowy, w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej 

części zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia ewentualnej kary umownej z wystawionej faktu-

ry.  

4. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasa-

dach ogólnych Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody.  

§ 9 

1. 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 wiado-

mości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodze-

nia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 10 

1. Poza sytuacją, o której mowa w § 8 i § 9 umowy oraz sytuacjami określonymi  

w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku 

gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, 

b) dwukrotnej nieterminowej realizacji jednostkowego zamówienia, 

c) dwukrotnej reklamacji jakościowej dostarczonego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania 

przyczyny odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

§ 11 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rze-

czypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku  

w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych 

na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach  

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Psychia-

trycznego również w czasie: 

1) nadzwyczajnych zdarzeń w czasie pokoju,  

2) zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

3) wojny. 
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§ 12 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia ………. do dnia 

………..  

§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej 

nieważności. 

§ 14 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polu-

bownie.  

2. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 16 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Załącznik nr 1 formularz asortymentowo – cenowy wraz z warunkami granicznymi. 

 

 

Wykonawca     Zamawiający 

 

 

 

 


