
Załącznik Nr 5 do SWZ 
UMOWA  CRU/LAP/……../2022 (projekt) 

 
Zawarta w dniu ……………. 2022r. w Katowicach pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach 
z siedzibą: 40-027 Katowice  ul. Francuska 20 – 24 
NIP: 954 22 70 611 
który reprezentuje : 

1. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  
a 
……………………………………………….. 
z siedzibą: ……………………………………….  
NIP :……………………….      REGON : …………………………………… 
którą reprezentuje: 

1. ………………………………………………… 
zwaną w treści umowy „ Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 
dnia 11 września 2019r (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) 
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………… określonych ilościowo i asortymentowo  w 

załączniku  
nr 1 do umowy. 

2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją warunków zamówienia. 
3. Umowa zawarta na czas określony od …………………… do ………………………..  
4. W przypadku niskiego wykorzystania ilościowego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania umowy określonego w pkt.3 maksymalnie o 6 
miesięcy. Przez niskie wykorzystanie ilościowe przedmiotu zamówienia Strony przyjmują ilościowe 
wykorzystanie przedmiotu zamówienia mniejsze niż 70% zakresu określonego w załączniku do 
umowy.  

5. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby 
Zamawiającego    w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
złożenia zamówienia.  Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie pisemnych 
zamówień składanych przez Zamawiającego drogą faksową lub środkami komunikacji elektronicznej, 
szczegółowo określających ilości towaru.  

6. Dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00.  
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od 
rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie 
jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie. Zamawiający przewiduje ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym 
nie więcej niż 30% zakresu określonego w załączniku nr 1 do umowy.  
 

§ 2 
Warunki dostawy 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z 
dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. zm.) oraz z 
innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na 
warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego 
przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości 
przedmiotu umowy.  



4. Termin ważności przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy  
z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone tylko w wyjątkowych sytuacjach i 
każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.  
6. Wykonawca zobowiązuje się - pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w § 4 pkt.1: 

a) realizować zamówienia terminowo; 
b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od chwili 

zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na 
wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia 
zgodnie  z przepisami kodeksu cywilnego; 

c) dostarczyć dokument WZ wraz z dostawą przedmiotu umowy.  
7. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego. 
8. W przypadku wygaśnięcia ważności certyfikatu CE na asortyment z umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia nowego certyfikatu CE na ten sam asortyment. 
9. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Deklarację Zgodności każdorazowo w dniu dostawy 

wyrobu medycznego, przekazując ją w formie elektronicznej na adres mailowy 
apteka.wyrobymedyczne@spskm.katowice.pl  oraz medyczny.zamowienia@spskm.katowice.pl  

10. Zamawiający wymaga obecności kodu UDI na etykiecie wyrobu medycznego oraz wyższych 
poziomach opakowania oraz zawarcia w treści deklaracji zgodności kodu Basic UDI-DI dla wyrobów 
medycznych do implantacji oraz klasy III zgodnych z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z 
dnia 5 kwietnia 2017r.  
-  (JEŚLI DOTYCZY). 

 
§ 3 

Warunki płatności  
1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi netto ………….. zł plus należny 

podatek VAT …… . Razem: ………….. zł brutto ( słownie: ………………………………. zł  ). 
2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy. 
3. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi 

przelewem  
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i 
otrzymania oryginału faktury. 

4. Za datę płatności uznaje  się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie                                     

z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania na stronie: https://efaktura.gov.pl 

 
§ 4 

Kary umowne i odsetki 
1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia 

lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych 
w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt. 6b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne  
w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki z 
tym, że łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.   

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości 
brutto umowy.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może 
przekroczyć 30 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1. Kary umowne potrącane 
będą  
z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości 
wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, Zamawiający w 
celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u 
innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do 

mailto:apteka.wyrobymedyczne@spskm.katowice.pl
mailto:medyczny.zamowienia@spskm.katowice.pl
https://efaktura.gov.pl/


roszczenia  
o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki. 

6. W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 
ustawowych.   

 
§ 5 

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. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia  i naliczyć karę umowną określoną w § 4 

pkt.2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: 
trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 
5 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków 
określonych              w § 2 pkt.6b. 

 
§ 6 

Zmiany umowy 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
 cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

2. Z mocy ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają: 

a) zmiany numeru katalogowego, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez 
producenta zmodyfikowany, udoskonalony produkt,  

b) zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów, 
c) zmianę sposobu konfekcjonowania, 
d) w przypadku zakończenia produkcji, wycofania z rynku lub czasowej niedostępności na rynku 
przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim przypadku dopuszcza 
się zmianę na inny produkt pod następującymi warunkami: 

- nowy produkt będzie miał takie same lub lepsze parametry w porównaniu z określonymi w 
SWZ oraz 
- cena nowego produktu nie będzie wyższa od podanej w ofercie Wykonawcy. 

Aby wprowadzić taką zmianę umowy Wykonawca musi stosownymi dokumentami udowodnić 
Zamawiającemu zaistnienie wszystkich powyżej określonych przesłanek tj. że nastąpiło zakończenie 
produkcji przedmiotu umowy, przedmiot umowy został wycofany z rynku lub występuje czasowa 
niedostępność przedmiotu umowy na rynku, proponowany nowy produkt jest zgodny z SWZ oraz, że 
brak produktu umowy nie wynika z winy Wykonawcy.  
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen 
jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i 
wartości umowy jest dopuszczalne. 

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku: 

a) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
 

          jeżeli zmiany określone powyżej litera a-c będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, 
jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody 
potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. 
Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie 



przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy. Zmiany będą obowiązywały od chwili podpisania 
stosownego aneksu. 

4. W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP, próg procentowy zmiany 
liczony będzie od wartości netto umowy. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po 

wyrażeniu  zgody  przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem 
postanowień art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-
dniowego terminu wypowiedzenia w sytuacji wystąpienia zmian w zakresie wartości lub w zakresie 
umowy Zamawiającego  z NFZ. 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub 
informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni 
od chwili zgłoszenia roszczeń. 

6. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 
jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.                   

7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w 
Katowicach.  

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego 
egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. (dotyczy w przypadku zawarcia umowy w 
formie pisemnej) 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy. 
 
        WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY  

 


