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UMOWA NR   DZP.246.3.2020 / z komisem 

 

zawarta w dniu _______ 2020 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,  

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, NIP: 898-181-68-56, REGON: 000289012, wpisanym do 

rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136478, reprezentowanym przez: 

1. Piotra Pobrotyna - Dyrektora  USK  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

___________________________________________________________________,  

 

ul. __________________________________, NIP: _______ ,REGON: _____, wpisanym do 

rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ____________ Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________ reprezentowanym przez: 

(w przypadku spółek cywilnych należy wpisać numery PESEL wszystkich wspólników) 

1. ______________________(Pesel _______________ ) 

2. ______________________ (Pesel _______________) 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanymi „Stronami’, a każda z osobna „Stroną”, o następującej treści: 

 

Mając na uwadze konieczność zapobiegania oraz zwalczania epidemii choroby COVID-19 

wywołanej wirusem SARS_CoV-2 na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia 

epidemiologicznego lub stan epidemii oraz ogłoszonym przez Ministra Zdrowia od dnia 20 marca 

2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na mocy § 1 Rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 

491 ze zm.), niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 

2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. 2020r. poz. 

1845 ze zm.) bez konieczności stosowania zapisów ustawy o zamówieniach publicznych o 

następującej treści:  

 

§1 

Przedmiot umowy 

Niniejsza umowa dotyczy dostawy zestawów do ECMO dla dorosłych do systemu 

CARDIOHELP, określonych szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym 

załącznik nr 1 wraz z rozładunkiem u Zamawiającego. 

 

§2 

Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego asortyment zgodny  

z § 2 umowy w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do 

umowy. Przedmiotowy asortyment powinien być zarejestrowany jako wyrób medyczny. 

2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez 

Zamawiającego całości asortymentu wyszczególnionego w zadaniach wymienionych w § 2 

umowy przez cały okres obowiązywania umowy. 
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3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi. Wykonawca oświadcza, że posiada 

stosowne uprawnienia i zezwolenia do sprzedaży asortymentu będącego przedmiotem 

umowy. Towar, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

własnym transportem, na swój koszt wraz z rozładunkiem, w terminie do 3 dni od chwili 

złożenia zamówienia na nr faksu __________ lub e - mailem na adres: ___________ . Jeżeli 

dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w soboty, dostawa nastąpi w pierwszym dniu 

roboczym po wyznaczonym terminie. Adres dostawy będzie każdorazowo podany w 

złożonym zamówieniu. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który posiada 

kwalifikacje, umiejętności oraz potencjał zapewniający prawidłowe wykonanie umowy. 

Wykonawca ponosi jednak pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym 

zadanie powierzył. 

5. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3, 

Wykonawca pokryje wszystkie koszty (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem 

asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy u innych dostawców. Mimo 

wykonania zastępczego, Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z § 10 (naliczanie 

kar).  

 

§ 3 

Składniki umowy 

Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest formularz asortymentowo-cenowy.  

 

§ 4 

Terminy umowne 

1. Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia _________ r. do dnia 

_____ . (6 miesięcy) 

2. Zamawiający za zużyty przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie 

z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do umowy stanowiącym integralną część umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania przedmiotu umowy złożonej w 

formie komisu. 

4. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy Wykonawca w terminie 7 dni zobowiązany 

jest do odbioru całego niewykorzystanego przedmiotu umowy wskazanego w ust. 3 powyżej. 

Pozostawienie asortymentu po tym terminie zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za 

jego utratę oraz nie może być podstawą do dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek 

roszczeń, w tym zapłaty ceny. 

5. W momencie, gdy Zamawiający wykorzysta całą ilość asortymentu przewidzianą w umowie 

Wykonawca zobowiązany jest do nieuzupełniania przedmiotu umowy oraz odbioru 

niewykorzystanego przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od daty zawiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego. Pozostawienie przedmiotu umowy po tym terminie 

zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za jego utratę oraz nie może być podstawą do 

dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym zapłaty ceny. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy do wykorzystania przez 

Zamawiającego z terminem ważności nie krótszym niż 1 rok liczony od daty przekazania 

Zamawiającemu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury kopii protokołu zużycia, na 

podstawie którego wystawił fakturę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia raz w miesiącu inwentaryzacji 

asortymentu komisowego w obecności pracownika Kliniki __________ termin 
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przeprowadzenia inwentaryzacji ustalany jest indywidualnie, w porozumieniu z pracownikiem 

ww. Kliniki i/lub Apteki. 

 

§ 5 

Wartość umowy 

1. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi _______ zł netto (słownie złotych netto: 

___________ 00/100), wraz z należnym podatkiem VAT tj. ______ zł brutto (słownie złotych 

brutto: __________ 00/100). 

2. Za zużyty przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych 

ustalonych w formularzu asortymentowo-cenowym. 

3. Podane w formularzu asortymentowo-cenowym ilości poszczególnych pozycji mogą ulec 

zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć ± 

50% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 5 ust. 1 wartości brutto 

umowy. 

4. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści w 

widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer zamówienia (zamówień) 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez 

cały okres trwania umowy, chyba, że nastąpi obniżenie stawki VAT, wówczas Wykonawca 

zobowiązuje się do proporcjonalnego obniżenia ceny brutto. 

 

§ 6 

Regulowanie należności 

1. Należność wskazana w § 5 będzie regulowana zgodnie z zakresem określonym w § 2 

umowy przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy w Banku ________ o numerze ____________ w  terminie do 60 dni licząc od 

daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej, zgodnie z postanowieniami 

umownymi faktury VAT wraz z protokołem zużycia. 

2. Za termin zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Brak dostarczenia faktury VAT, dostarczenie nieprawidłowej faktury VAT lub bez 

wymaganego protokołu zużycia powoduje, że termin zapłaty wskazany w ust. 1 niniejszego 

paragrafu nie biegnie do czasu skutecznego dostarczenia faktury Vat (ewentualnie duplikatu) 

lub dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie z umową  (korekta) lub 

wymaganego protokołu zużycia.  

4. Za datę dostarczenia faktury VAT lub wymaganego protokołu zużycia  przyjmuje się datę 

zarejestrowania ich wpływu w kancelarii Zamawiającego. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności wynagrodzenia wynikającego z 

niniejszej umowy z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, o który mowa w ust. 1, a który 

wskazany będzie na fakturze, w celu dokonania na niego zapłaty figuruje w wykazie 

podmiotów („Biała Lista”), o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług. 

7. Wykonawca ma możliwość wystawiania i wysyłania faktur drogą elektroniczną za pomocą 

platformy elektronicznego fakturowania (PEF), dostępnej  pod adresem:  

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. 

8. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek 

umownych w wysokości 0,01 %  zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia, powyższe 

odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia 

wzajemnego przez Zamawiającego. 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/


Strona 4 z 6 
 

9. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę 

trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz 

factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i 

odbioru w jego imieniu wynagrodzenia. 

 

§7 

Reklamacje 

1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych w terminie 7 dni od daty 

otrzymania faktury i towaru, a jakościowych w każdym czasie trwania umowy oraz podczas 

biegu terminu ważności towaru. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na 

numer: ________ ) lub mailową na adres: ______, podając numer faktury, niezwłocznie 

potwierdzając zgłoszenie na piśmie. 

2. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje 

wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez 

Zamawiającego takich wad. 

 

§8 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego 

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki 

Szpitalnej. 

2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca 

Dyrektora ds. Lecznictwa. 

 

§9 

Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy: 

a) nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest 

bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy, 

b) nastąpiło zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, 

będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w formularzu asortymentowo-

cenowym do niniejszej umowy, 

c) Zamawiający nie wykorzystał wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w okresie 
obowiązywania umowy, o którym mowa w § 4, wówczas może dojść do wydłużenia 
terminu obowiązywania umowy, 

d) wystąpi siła wyższa, która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji 

umowy, 

e) nastąpi zmiana numerów katalogowych produktów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu 
braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów 
przedmiotu zamawianego, 

f) wystąpi gwałtowna dekoniunktura lub inne nieprzewidziane okoliczności, niezależne od 
żadnej ze Stron (gospodarcze, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które w 
bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.  

3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu 

objętego umową odpowiednikiem w przypadku: 

a) zaprzestania wytwarzania przez producenta  asortymentu objętego umową, 

b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji, 

c) przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 4 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że 

odpowiednik: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego, nie będzie miał niższych 
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parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w 

tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena 

asortymentu objętego umową. 

5. Dopuszcza się także zmianę umowy w zakresie przedmiotowym poprzez dodanie numeru 

katalogowego towaru w przypadku, gdy towar o dodawanym numerze katalogowym spełnia 

wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie 

będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie  znajdował 

zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy 

cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.  

6. Okoliczności powodujące możliwość zmiany niniejszej umowy wymienione  w tymże 

paragrafie, nie stanowią katalogu zamkniętego oraz przeszkody do dokonania dalszych 

zmian na podstawie zgodnej woli obu Stron. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn 

nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 

6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w 

dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy 

dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu 

koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez 

Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy 

brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności 

rozwiązania umowy na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu. 

4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje 

roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie 

dotrzymuje terminów realizacji umowy i nie dostarcza zamówionego zgodnie z § 3 towaru lub 

niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8 pomimo wyznaczenia nowego, 

dodatkowego terminu,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami 

umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem.  

7. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpi 

zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest 

bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy, a 

Strony nie uzgodniły warunków dotyczących zmiany umowy. W  takim przypadku, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 

§11 

Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy  

informacji o funkcjonowaniu USK 

1.     Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w 

czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze 

świadczeniem usług na podstawie niniejszej Umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o 
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funkcjonowaniu USK stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z 

późn. zm.). 

2.     Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów 

ich zabezpieczenia, do których ma lub będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem 

jakichkolwiek czynności na rzecz USK. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że ewentualny dostęp do bazy danych osobowych USK nie jest równoznaczny 

z powierzeniem mu przetwarzania tych danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów o 

ochronie danych osobowych. 

3.     Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz 

przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jednocześnie 

ma świadomość odpowiedzialności karnej za naruszenie powyższych przepisów . 

 

§ 12 

Kwestie sporne 

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu 

możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 13 

Aneksy 

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w formie 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

Inne postanowienia umowy 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 15 

 Postanowienia końcowe  

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

Wykonawca         Zamawiający 

 
 

 

 


