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WZÓR UMOWY  
 
W dniu ……………………. w Warszawie została zawarta Umowa pomiędzy: 
 
Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 03-924, przy ul. Niekłańskiej 4/24, zwanym dalej 
„Zamawiający”, reprezentowanym przez: 

- Małgorzatę Stachurską-Turos – Dyrektora 
 
a firmą ………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowaną przez: 
- ........................................................................ - .................................................................... 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
……………………………………………, …………………………… pod numerem 
…………………….., o Nr NIP …………………., REGON ……………………., wybraną na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 
r., poz. 1986 oraz ustaw zmieniających Dz.U 2016 poz. 1020, Dz.U 2018 poz.1603) w trybie 
przetargu nieograniczonego, procedura Nr sprawy:  
RZP-4/KS/2019 

- o następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy są dostawy obłożeń w zakresie pakietu nr …….., zwanych dalej 

„artykułami” w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku nr 2 - Formularzu 
asortymentowo-cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia stanowiącym  integralną 
część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, wszelkimi 
dostępnymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz miejscem wykonania 
zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, dojazdem i pozostałymi 
warunkami, które mogą mieć wpływ na ich wykonywanie). Wykonawca przyjmuje zamówienie 
do realizacji bez zastrzeżeń i oświadcza, że wykona umowę zgodnie ze zobowiązaniami 
zawartymi w swojej ofercie, której formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy oraz w oparciu o formularz asortymentowo – cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy oraz wypełni pozostałe obowiązki umowne, zgodnie z przepisami prawa, 
kierując się zasadą gospodarności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy dostarczać Zamawiającemu artykuły, 
o parametrach i na zasadach wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w niniejszej umowie, zwane w dalszej treści umowy 
„artykułami”. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, w ramach niniejszej 
umowy, a także prawo do korekty zamówionych ilości w dół lub górę w przypadku zaistnienia 
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości przedmiotu umowy. W tej sytuacji 
Wykonawcy nie służy żadne roszczenie o realizację dostawy do wysokości niezrealizowanej 
części umowy. 

6. Termin ważności na oferowane artykuły będące przedmiotem zamówienia nie może być krótszy 
niż 12 miesięcy od daty dostawy. 

7. Ceny za oferowane w ofercie leki i opatrunki refundowane nie mogą być wyższe niż wynikające z 
przepisów art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 
poz. 1844). 
 

§ 2. Termin realizacji umowy 
Zamówienia realizowane będą sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia  
…………… do……………... 



RZP-4/KS/2019  Załącznik nr 6 do SIWZ 

 Strona 2 z 6  
 

 

§ 3. Warunki umowy 
1. Dostawy artykułów realizowane będą sukcesywnie na podstawie zamówień składanych 

Wykonawcy każdorazowo przez Zamawiającego faksem i/lub w formie elektronicznej, od 
poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 8:00 – 14:30, w terminie ……. dni roboczych od 
daty przesłania zamówienia do Wykonawcy. Termin powyższy liczony jest od następnego dnia 
roboczego po dniu złożenia zamówienia. 

2. Zamówienia dostaw artykułów będą przesyłane do osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy, 
którą jest Pan/Pani …………………………………..…, numer telefonu: ………………………, 
numer faksu: ……………….., adres email: …………………. 

3. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są upoważnione przez Stronę jedynie do 
dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby 
wymienione w ust. 2 i 5 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do dokonywania jakichkolwiek 
zmian w treści niniejszej umowy. 

4. Wykonawca będzie realizował dostawy artykułów stanowiących przedmiot umowy na własny 
koszt i na własną odpowiedzialność bezpośrednio do Apteki Szpitalnej, Szpitala Dziecięcego, 
Warszawa, ul. Niekłańska 4/24 w dni robocze w godzinach od 800-1200. 

5. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego 
wyznacza się: Kierownika Apteki Tel.: 22/5098250. 

6. Dostarczane do Zamawiającego artykuły  winny być zapakowane w oryginalne (fabrycznie 
zapakowane przez producenta) i nieuszkodzone opakowania. 

7. Każde stwierdzenie, że artykuły nie nadają się do użytku, skutkować będzie żądaniem od 
Wykonawcy wymiany artykułów do 2 dni roboczych pod rygorem natychmiastowego 
rozwiązania umowy. 

8.  W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę artykułów innych niż zamawiane (tj.: nie zgodnych 
z ofertą) jest on zobowiązany do ich wymiany na właściwe do 2 dni roboczych. 

9. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. d) Zamawiającemu przysługuje prawo do 
pisemnego anulowania (fax, e-mail) zamówienia. 

10. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt.  
11.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy  i jego ewentualne uszkodzenie do 

momentu odbioru przez Zamawiającego. 
12.  Skutki finansowe wynikłe z wadliwego i nieterminowego wykonania dostaw ponosić będzie 

Wykonawca. 
13.  Artykuły powinny posiadać deklarację zgodności lub świadectwa rejestracji, świadectwa 

dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w placówkach służby zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Przesłanie faktury następować będzie drogą elektroniczną w formacie umożliwiającym odczyt w 
programie aptecznym AMMS (Kamsoft, Data-Farm Malicki) oraz w formie papierowej, na 
fakturze przy każdej pozycji ma być podany: numer EAN gdy jest on nadany, data ważności, nr 
serii. 
 

§ 4. Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają wysokość cen jednostkowych zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
2. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie dostaw w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy 

ustala się na kwotę brutto w wysokości ……………….. zł (słownie: 
………………………………………), zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, której 
formularz ofertowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Ustalone w ust. 2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie nie może ulec podwyższeniu przez cały 
okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu i obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, opakowań itp. oraz 
należny podatek VAT. 

4. W przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę nowej stawki podatku VAT zostanie ona 
uwzględniona w odniesieniu do kolejnych dostaw przypadających po dniu wejścia w życie 
wspomnianej zmiany ustawowej wysokości podatku, po podpisaniu aneksu do umowy, zgodnie 
z § 9 ust.7 pkt a ppkt 6.  

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 5. Warunki płatności 

1. Rozliczenie dostaw następować będzie częściowo po każdorazowym dostarczeniu i odebraniu 
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zamówionej partii artykułów. 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze VAT, po odbiorze potwierdzonym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego 
oraz po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT.  

3. Strony ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielnej płatności 
(tzw. Split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej 
mechanizm. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę obliczone będzie poprzez pomnożenie ilości faktycznie 
dostarczonych artykułów przez ceny jednostkowe wskazane w formularzu asortymentowo – 
cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury 
VAT prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę. 

6. Za termin zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Umowa wygasa przed terminem zakończenia umowy określonym w § 2 niniejszej umowy, o ile 

łączna wartość zamówienia objętego niniejszą umową osiągnie wartość brutto określoną w § 4 ust. 
2 niniejszej umowy. Nadzór wykorzystania wartości umowy leży w gestii Zamawiającego. 

 
 

§ 6. Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu gwarancji i rękojmi według zasad 

Kodeksu Cywilnego.  
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej lub ilościowej przez cały okres Umowy, 

Wykonawca obowiązany jest (w ciągu 48 godzin) odebrać na własny koszt od Zamawiającego 
wadliwe produkty (tj.: nie zgodne ze wzorem załączonym do oferty) będące przedmiotem 
reklamacji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wolne od wad artykuły, 
zgodne ze wzorem załączonym do oferty bądź uzupełnić braki do  7 dni roboczych od zgłoszenia 
reklamacji. 

3. Zamawiający, który otrzymał wadliwe artykuły ma prawo żądać od Wykonawcy, w ramach 
rękojmi, wymiany tych artykułów na wolne od wad, zgodnie z § 3 ust. 7 i 8 niniejszej umowy, bez 
względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby, 
którym powierzył obowiązki wynikające z realizacji przedmiotu umowy w razie niewykonania lub 
nienależytego wykonania tych obowiązków przez te osoby lub przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły w opakowaniach oraz transportem 
zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed czynnikami pogodowymi, 
uszkodzeniem itp. 
 
 

§ 7. Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 

a. jeżeli Wykonawca opóźni się z dostawą artykułów w stosunku do terminu określonego w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 
w wysokości 2% od niezrealizowanej wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 

b. jeżeli Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie, o którym mowa odpowiednio 
w § 3 ust. 7 i 8 artykułów, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 
w wysokości 2% od niezrealizowanej wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia odpowiednio określonego na wymianę wadliwego artykułu, 

c. jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto od 
niezrealizowanej części umowy, 

d. jeżeli Wykonawca opóźni się w dostawie artykułów powyżej 2 dni roboczych w stosunku do 
terminu dostaw określonego w ofercie (przytoczonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy), 
Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zamówionych a niedostarczonych w terminie 
artykułów u innego dostawcy i obciążyć. Wykonawcę kwotą różnicy cenowej pomiędzy 
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ceną zakupu zastępczego a ceną ofertową Wykonawcy. Zamawiający w tym przypadku ma 
prawo naliczyć karę umowną w wysokości 2% od niezrealizowanej wartości zamówienia.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej 
Wykonawcy należności lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty obciążeniowej 
wystawionej przez Zamawiającego – do wyboru przez Zamawiającego. 

3. Uiszczenie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania zadań 
określonych niniejszą umową. 

4. Zamawiający może naliczyć kary umowne z każdego tytułu odrębnie. 
5. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokryje pełnej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

 
§ 8. Odstąpienie od umowy 

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 daty powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w niezrealizowanej części z powodu 
niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, w tym niewykonania umowy 
w terminie, nieusunięcia stwierdzonych wad zgłoszonych reklamacją, niezgodności wykonanego 
przedmiotu umowy ze specyfikacją, niestosowania się do pisemnych zaleceń Zamawiającego, 
w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zajściu którejkolwiek z przyczyn odstąpienia 
wskazanych powyżej. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku otwarcia likwidacji lub 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy w terminie 7 dni od uzyskania wiadomości 
o otwarciu likwidacji bądź złożeniu wniosku, a także w innych przypadkach określonych 
przepisami prawa. 

4. W przypadkach, o których mowa wyżej, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie 
wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej zrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy, 
przyjmując za podstawę wynagrodzenie umowne brutto określone w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
1. Informacja odnośnie ochrony danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  
a. administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Szpital Dziecięcy 

im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 
Warszawa; 

b. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w 
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
szpital@nieklanska.pl; 

c. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

d. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 
przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią 
prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę 
z zakresu ochrony danych osobowych); 

e. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

f. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 
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Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
a. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
b. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

c. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

d. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 
osobowe. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 
Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Powyższy obowiązek 
dotyczy również ewentualnych podwykonawców, którym Wykonawca powierzył realizację 
umowy oraz osób, przy pomocy których wykonuje umowę.   

3. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą zmieniać ani uzupełniać postanowień umowy 
postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści 
oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: 
a. prawo zamówień publicznych, 
b. kodeks cywilny,  

oraz innych ustaw i obowiązujących aktów wykonawczych. 
5. Zakazuje się dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz Organu Założycielskiego: 

a. przelewu wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, 
b. poręczenia zobowiązań Zamawiającego przez osoby trzecie lub udzielania gwarancji 

przez osoby trzecie, 
c. zawarcia umowy factoringowej.   

6. W warunkach określonych w art. 144 ust. 1 uPzp Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie 
po stronie Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia 
ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Wprowadzenie 
powyższej zmiany wymaga podpisania aneksu za zgodą obydwu Stron. 

7. Ponadto Strony dopuszczają zmiany w umowie w następujących przypadkach: 
a. Zmiany i uzupełnienia niżej wymienione do umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności: 
1. zmiana stron umowy na zasadach określonych w kodeksie Cywilnym; 
2. zmiana cen jednostkowych brutto na niższe niż zaoferowane. 
3. zmiana artykułu w przypadku wystąpienia przejściowego braku artykułu z przyczyn 

leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu artykułu zamiennego 
o parametrach nie gorszych od artykułu objętego przedmiotem zamówienia; 

4. zmiana oferowanych artykułów w przypadku wycofania z rynku oraz wstrzymania 
produkcji (w cenie nie wyższej niż oferowane produkty), przy jednoczesnym 
dostarczeniu artykułu zamiennego o parametrach nie gorszych od artykułu objętego 
przedmiotem zamówienia; 

5. dopuszcza się przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku 
niewykorzystania środków finansowych określonych w umowie; 

6. zmiana urzędowa stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena 
brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie 
odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT); 

7. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (zgodnie z art.142 ust.5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych); 

8. zmiana zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
(zgodnie z art.142 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych); 
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9. zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych; 

10. konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności obiektywnych, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli 
stron. 

b. Zmiany nie wymagające Aneksu a jedynie pisemnego powiadomienia: 
1. zmiana osób, o których mowa w umowie – odpowiedzialnych za realizacje umowy po 

stronie Zamawiającego i Wykonawcy; 
8. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
9. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 
 
 

§ 10. Załączniki do umowy 
Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Kopia formularza ofertowego  
2. Załącznik nr 2 – Kopia formularz asortymentowo – cenowego 

 

 

  

        WYKONAWCA:                                                                                  ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
 

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

 

 

Zaakceptowano pod względem: 
 
1. Formalno-prawnym: .......................................  

 
2. Finansowo-księgowym i udzielono kontrasygnaty: ..................................... 

 
3. Merytorycznym: ………………………………………… 


