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Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego 

UMOWA NR …………/21 

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie rozpoznania cenowego – znak: SP ZOZ BP/04/21 

 

w dniu ………………...2021 r. w Siemiatyczach, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 

Siemiatycze, wpisany do rejestru stowarzysffaktuzeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000034997, któremu został nadany numer NIP 544-12-95-180 oraz numer REGON 

050653482, reprezentowanym przez: 

Andrzej Szewczuk - Dyrektor; 

zwanym dalej: Zamawiającym, 

a 

………………………………. 

REGON: …………………………; NIP: …………………………..; KRS: …………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

................................................... 

................................................... 

zwaną dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 

 

 
 

Umowa została zawarta w wyniku Rozpoznania Cenowego o wartości kwot, nie przekraczających w 

przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zwanej dalej Umową jest dostawa materiałów szewnych, 

zwanego dalej Towarem, szczegółowo opisanego w: 

1) Ogłoszeniu o rozpoznaniu cenowym  wraz z załącznikami znak SP ZOZ BP/04/21 – w 

części dotyczącej Pakietu nr ……… 

2) Załączniku nr 1 do Umowy - Formularzu asortymentowo – ilościowo – cenowym 

(stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 do ogłoszenia o rozpoznaniu cenowym); 

3) Ofercie Wykonawcy, a w szczególności w zakresie w jakim do oferty został załączony, 

uzupełniony zgodnie z ogłoszeniem o rozpoznaniu cenowym, dokumenty określony w pkt 

2. 

2. Ilość Towaru określona w Rozpoznaniu cenowym, przewidziana do nabycia w okresie 

obowiązywania Umowy, została określona w sposób szacunkowy. Ilość Towaru nabyta przez 

Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza i z tego tytułu nie 

przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego żadne roszczenia, o ile Zamawiający 
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nabędzie Towary o wartości nie niższej niż 60 % wartość Umowy określonej w § 4 ust. 1. W 

przypadku określonym w zdaniu poprzednim, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie 

za rzeczywiście należycie zrealizowane dostawy zgodne z Umową. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Towar spełnia wszelkie wymogi określone w dokumentach powołanych w § 1 ust. 1 pkt 1 – 

3; 

2) dysponuje Towarem o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego 

w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności Towar jest 

dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody 

lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy; 

4) Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym, 

wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, fizycznych 

i  prawnych. 

5) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą, złoży karty charakterystyki, wymagane przez 

przepisy prawa dla poszczególnych wszystkich pakietów jeżeli takowe są wymagane;  

6) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię 

dokumentu potwierdzającego dopuszczenie Towarów do obrotu i stosowania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wykonawca oświadcza, że Towar będzie zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, 

w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20 

maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 186 z późn. zm.) w zakresie w 

jakim ustawa ta tego wymaga, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres 

obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, które przedstawi Zamawiającemu na 

pisemne żądanie w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu żądania. 

3. Wykonawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 

u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę 

Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczania asortymentu o terminem ważności nie krótszym niż 

6  miesięcy, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu. 

 

§ 3 

1. Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem odbywają się sukcesywnie, stosownie do potrzeb 

Zamawiającego na podstawie Zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami. Zamówienia są 

składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej – za pomocą 

poczty e-mail na adres ……………………………………. Zamawiający upoważnia do składania 

zamówień Kierownik Apteki Szpitalnej; o innych osobach upoważnionych Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej.  

2. Dostawy są realizowane w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania 
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Zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 1 może nie zostać przyjęty przez 

Zamawiającego. Dostawa jest realizowana jednorazowo, zgodnie ze złożonym Zamówieniem pod 

względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona. 

5. Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data 

ważności (przydatności). 

6. Dostawa i wyładunek są dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki Szpitalnej V piętro 

budynku głównego SP ZOZ w Siemiatyczach (ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze), w 

godzinach 800 - 1400.  Za datę zrealizowania Zamówienia rozumie się datę podpisania przez 

osobę upoważnioną przez Zamawiającego dokumentu dostawy. 

7. Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający 

ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi. Wykonawca 

odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów w następstwie niewłaściwego wykonania 

obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym. 

8. Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności ze złożonym Zamówieniem 

z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić 

w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru. 

9. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia 

dostawy, jeżeli: 

1) jakikolwiek element przedmiotu Zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i 

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) opakowanie będzie naruszone; 

3) dostarczony asortyment Towaru nie będzie zgodny z przedmiotem Zamówienia; 

4) temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań przewozu danych 

Towarów. 

10. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) uzupełnić stwierdzone przez Zamawiającego braki ilościowe w otrzymanym Towarze 

w terminie do 48 godzin w dni robocze, 

2) rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni kalendarzowych, a następnie w ciągu kolejnych 48 

godzin w dni robocze, dostarczenia Towaru wolnego od wad. 

11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy względem terminów, o których mowa w ust. 2 lub w  ust. 

10 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania na ryzyko Wykonawcy zakupu 

interwencyjnego, tj. nabycia Towarów objętych niezrealizowanym lub nienależycie 

zrealizowanym Zamówieniem u osoby trzeciej oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów 

wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny zakupu interwencyjnego oraz innymi 

kosztami towarzyszącymi, w szczególności transportu, zabezpieczenia i wyładunku. 

12. O zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego Zamawiający informuje Wykonawcę nie później 

niż na dzień przed złożeniem Zamówienia u osoby trzeciej chyba, że zachodzi potrzeba 

niezwłocznego użycia Towaru. W przypadkach określonych w zdaniu poprzednim ulegają 

odpowiedniemu zmniejszeniu ilości towaru określone w Załączniku nr 1, a Zamówienie w 
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zakresie objętym zakupem interwencyjnym za anulowane; w takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

13. Wykonawca zwraca Zamawiającemu kwoty określone zgodnie z ust. 11, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku opóźnienia w zapłacie, postanowienie § 7 ust. 4 

stosuje się odpowiednio. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 

21 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów 

lub o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, 

w związku z tym realizacji zwiększonych Zamówień zabezpieczających prawidłowe 

funkcjonowanie Zamawiającego, o ile Zamówienia zostaną złożone w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wskazanego zawiadomienia przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy, w tym wykonania wszystkich obowiązków określonych w 

Umowie, przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie (wartość Umowy) w wysokości 

nieprzekraczającej: 

1) Wartość brutto: ..............................zł  (słownie: …………………………/100) złotych, co 

stanowi netto: …………………….. zł (słownie:  …………………………/100) złotych. 

2. Wartość brutto umowy określona w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania 

w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłat celnych, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, 

koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie 

Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych 

przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do 

obrotu Przedmiotem Umowy. 

3. Ceny jednostkowe brutto Towaru nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, 

z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie. 

4. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu 

jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1, zgodnie z Załącznikiem 

nr 1. 

5. W przypadku nieumieszczenia w ofercie jakichkolwiek istotnych elementów koniecznych do 

wykonania odpowiedniej procedury związanej z użyciem Towaru, a niezbędnych do zastosowania 

zgodnie z przeznaczeniem lub złego oszacowania ilości, kosztami ich zakupu zostanie obciążony 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu tychże kosztów w terminie 

7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

6. Płatności za dostarczony Towar są realizowane za każdą należycie wykonaną dostawę zgodną z 

Zamówieniem, według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1, w terminie 50 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto bankowe 

Wykonawcy .w ………………….. o numerze ………………………... 

7. Wykonawca, może przekazać prawidłowo wystawiona fakturę VAT za pomocą platformy PEF 

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem internetowym 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ na konto Zamawiającego PEPPOL 5441295180 

8. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a 
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także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany 

przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy: 

adres skrzynki e-mail Wykonawcy z którego będą wysyłane powyższe dokumenty: 

…………………………………..……... 

9. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku 

bankowego. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zmiany Umowy. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca wykona Umowę: 

1) samodzielnie (bez udziału podwykonawców).* 

2) przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.* 

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie 

2. Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca: 

1) zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych 

z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania Umowy 

z podwykonawcą; 

2) ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za 

zgodność zachowań podwykonawcy z Umową. 

 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 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. 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

2. Każda Strona może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia 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. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonanej części Umowy. 

4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenie lub oświadczenia, 

o których mowa w § 2 ust. 1 – 2 Umowy lub jakiekolwiek nieprawdziwe oświadczenie lub 

oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego 

Przedmiotem Umowy; 
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2) powzięcia wiadomości, że Towar nie spełnia (przestał spełniać) wymogi określone przez 

Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego 

Przedmiotem Umowy, w tym także określone w Umowie; 

3) uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonemu w § 2 ust. 2; 

4) wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności w 

przypadku zajęcia znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, 

utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też 

wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 

2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; 

5) przekroczenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego wyłącznej stronie 

jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze; 

6) uchybienia z wyłącznych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy terminowi realizacji 3 

Zamówień w okresie nieprzekraczającym 30 dni albo uchybienia terminowi realizacji dwóch 

kolejnych Zamówień; 

7) dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, 

jakości lub ilości w okresie nieprzekraczającym 90 dni z przyczyn leżących po wyłącznej 

stronie Wykonawcy; 

8) innego istotnego naruszenia Umowy występującego z wyłącznych przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i 

zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni. 

5. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej, 

w szczególności w związku z odstąpieniem/wypowiedzeniem przez Zamawiającego od Umowy z 

powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

6. W przypadkach określonych w ust. 4, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniająca 

wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym jest tego rodzaju, iż nie stoi na 

przeszkodzie wypowiedzenia Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający 

może wypowiedzieć Umowę w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło 

bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 4. 

7. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 60 dni, 

dotyczącej kwoty łącznie przekraczającej 5% wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, 

Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie jest nieskuteczne jeżeli 

Zamawiający zapłaci zaległość przed upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli Umowa obejmuje 

realizację więcej niż jednego pakietu, uprawnienie określone w zdaniu poprzednim dotyczy tylko 

tej części Umowy, która obejmuje pakiety w ramach których doszło do ziszczenia się warunków 

określonych w zdaniu poprzednim z tym, że próg 5% wartości Umowy brutto, wylicza się od 

wartości danego pakietu. 

8. W przypadku, gdy Umowa obejmuję realizację więcej niż jednego pakietu, Strona w treści 

składanego oświadczenia realizującego kompetencję wynikającą z ust. 2 – 4 lub ust. 7 może 

zastrzec, że odstąpienie lub wypowiedzenie dotyczy tylko wybranego pakietu albo pakietów. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
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1) 0,1 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w: 

a) § 2 ust. 2, 

b) § 3 ust. 2, 

c) § 3 ust. 10 pkt 1, 

d) § 3 ust. 10 pkt 2, 

e) § 3 ust. 14; 

2) 1 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek 

uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 2; 

3) 10 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy lub 

jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych, przy czym maksymalna wysokość 

kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 40% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Kara umowna jest płatna w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej, 

obejmującej tę karę umowną. 

4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną 

z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę VAT, na co Wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia 

wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej, wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, 

która zostanie (została) pomniejszona. 

5. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych. 

6. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje realizację więcej niż jednego pakietu, kary 

umowne określone w ust. 1 nalicza się z zachowaniem poniższych reguł: 

1) podstawę naliczenia kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1 – 2, stanowi nie wartość 

łączna brutto Umowy określona w § 4 ust. 1, a część wartości łącznej brutto Umowy 

odpowiadająca wartości pakietu (pakietów) do którego należy Towar, którego dotyczy 

zdarzenie uzasadniające naliczenie kary umownej; 

2) jeżeli oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym nie obejmuje 

całego Przedmiotu Umowy, podstawę naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 3, 

stanowi nie wartość łączna brutto Umowy określona w § 4 ust. 1, a część wartości łącznej 

brutto Umowy odpowiadająca wartości pakietu (pakietów), których dotyczy oświadczenie o 

wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym. 

7. Zamawiający może naliczać i dochodzić kar umownych od Wykonawcy, wynikających z niniejszej 

Umowy, także po jej rozwiązaniu lub ustaniu. 

 

§ 8 

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wybory Wykonawcy, która nie będzie naruszać interesu Zamawiającego, a wartość 

Umowy z uwzględnieniem jej wszystkich zmian nie przekroczy kwoty 130.000,00 zł przeliczonej 
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na złote wg zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Strony zobowiązują się przeprowadzić w dobrej wierze negocjacje w przedmiocie zmiany Umowy, 

w szczególności w przypadku: 

1) co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna 

dla Zamawiającego, tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia 

Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, także w wypadku zmian 

w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru; 

2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do 

zmiany przepisów prawa; 

3) w zakresie terminów wykonania Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości 

określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin 

wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia jej zawarcia; 

4) w zakresie limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych 

w poszczególnych pozycjach Załącznika nr 1, poprzez ich odpowiednie zwiększenie lub 

zmniejszenie, bez zwiększenia łącznej wartości brutto Umowy, w przypadku wskazania 

potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża niniejszym 

zgodę na taką zmianę; 

5) w zakresie asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji 

poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, 

na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, 

w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od 

Towaru i cenie nie wyższej niż zastępowana pozycja Towaru; 

6) w zakresie parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru 

katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy 

wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do 

Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie 

gorszych od Towaru i cenie jednostkowej nie wyższej niż cena Towaru; 

7) 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% 

łącznej wartości pierwotnej; 

8) w zakresie cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki 

cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do 

Umowy. 

§ 9 

1. W przypadku gdy Umowa zostanie zawarta na okres nieprzenoszący 12 miesięcy wartość łączna 

Umowy, ani ceny jednostkowa Towaru nie mogą wzrosnąć. Jeżeli Umowa została zawarta na 

okres przenoszący 12 miesięcy albo jest wykonywany przez czas przekraczający 12 miesięcy 

łączna wartość Umowy nie może ulec podwyższeniu z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

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

5) mającej wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian w 

przepisach, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość  ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę 

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 

6. Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w  ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy, przy 

czym każdorazowo na tę zmianę zgodę wyrazić musi Zamawiający. W przypadku braku 

porozumienia Stron, rozstrzygająca w tym zakresie będzie każdorazowo opinia właściwego 

specjalisty, wpisanego na listę biegłych sądowych.  

§ 11 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest 

.............................................................................. - dane kontaktowe: tel. 

…………………………………., email………………………………. lub w przypadku nieobecności 

inna osoba upoważniona przez Wykonawcę wraz z wskazaniem danych kontaktowych. 

2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących Umowy jest Marta Jaszczuk – Główny księgowy - dane kontaktowe, tel. (85) 655 22 

00 wew.367 email m.jaszczu@spzozsiemiatycze.pl lub w przypadku nieobecności inna osoba 

upoważniona przez Zamawiającego wraz z wskazaniem danych kontaktowych. 

mailto:m.jaszczu@spzozsiemiatycze.pl
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§ 12 

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przeniesienia praw lub 

obowiązków określonych Umową na osobę trzecią, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz przypadków 

wyraźnie określonych przez przepisy prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Powiatu Siemiatyckiego i 

Zamawiającego innych czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany 

wierzyciela Zamawiającego albo upoważnienia osoby trzeciej do dysponowania lub zarządzania 

wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Załącznik nr 1, Rozpoznania Cenowego, oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz pozostała 

dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego 

Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część 

Umowy. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Strony dopuszczają możliwość aneksowania umowy celem jej kontynuacji w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.. Wartość aneksów nie może przekroczyć 50% wartości umowy.  

4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się właściwe przepisy prawa, a w szczególności 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. formularz ofertowy, formularz asortymentowo-ilościowy – pakiet nr …………….. 

 


