
Strona 1 z 5 

Projekt umowy 
 

zawarta Biskupcu w dniu ................... 2020 r.  pomiędzy: 

Szpitalem Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8, 

NIP 739-29-55-819, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000004080, 

który reprezentuje: 

mgr Marta Maciejewska - Dyrektor 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 

a ................................................................................................................................... 

którą/y reprezentuje : 

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

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

została zawarta umowa następującej treści : 

§ 1. 

1. Umowa została zawarta z Wykonawcą na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego na warunkach 

określonych w przetargu, ofercie Wykonawcy i niniejszą umową. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa do Szpitala Powiatowego w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, implantów 

i zespoleń ortopedycznych, wyszczególnionych w Załączniku do umowy, stanowiącym integralną część 

umowy. 

§ 2. 

1. Umowa jest zawarta na okres 24 miesięcy, tj. od dnia ……………. do dnia .............................. 

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, w terminie:  

- 24 godziny dla Pakietu 4 (poz. 1 - 6, 20-23),  

- 48 godzin dla Pakietu 3 i Pakietu 4 (poz. 7 – 19, 24, 25), 

- 2 dni robocze dla Pakietu 1 (poz. 14 - 42, 52 - 66) i Pakietów: 2, 5, 6, 

- 7 dni dla Pakietu 1 (poz. 1 – 13, 43 - 51) i Pakietu 7,  

- 14 dni dla Pakietu 1 (poz. 67 - 102), 

licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający złoży zamówienie faksem lub 

mailem. 

3. Przedmiot umowy będzie dostarczany do magazynu Zamawiającego transportem Wykonawcy na jego koszt 

i ryzyko. 

§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane wyroby medyczne odpowiadają wymogom ustawy z dnia 

20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534) i przepisów 

wykonawczych. Dokumenty stanowiące podstawę dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce zostaną 

okazane przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały wysokiej jakości, należycie spełniające  funkcje, do 

jakich zostały przeznaczone. Wyroby medyczne sterylne będące przedmiotem umowy muszą posiadać okres 

przydatności do użycia nie mniejszy niż 2/3 maksymalnego okresu, licząc od daty dostawy. 

3. Wykonawca oświadcza, że materiały i narzędzia wielorazowego użytku stanowiące przedmiot umowy 

można sterylizować zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami sterylizacji wyrobów 

medycznych (para wodna: cykl 134
0
C/7 min. lub 121

0
C/20 min.), co jest potwierdzone w instrukcji 

stosowania dołączonej do asortymentu przez producenta.  

4. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy dostarczy materiały firmowe dla użytkownika (Blok 

Operacyjny), w których będą zawarte wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych materiałów, 

tj. zdjęcia, opisy i rozmiarówka. 

5. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy dostarczy kompletne instrumentarium do 

implantowania - dotyczy Pakietów: 1 (poz. 14 – 42, 52 - 66) oraz 2 (cały), 4 (poz. 6, 20 - 23), 5 – 7 (całe 

pakiety). Instrumentarium pozostanie u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy na 
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zasadzie wypożyczenia. Kompletne instrumentarium do implantowania dotyczące Pakietu 1 (poz. 58) oraz 

Pakietu 3 i Pakietu 4 (poz. 7 – 19) zostanie dostarczone na czas zabiegu w terminie do 48 godzin od 

zgłoszenia telefonicznego oraz w odniesieniu do wyrobów z Pakietu 4 (poz. 1 – 5) w terminie do 24 

godzin od zgłoszenia telefonicznego. Sformułowanie „kompletne instrumentarium” oznacza, że musi ono 

zawierać taki zestaw instrumentów, który umożliwi założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w 

danym pakiecie bez potrzeby dostarczania dodatkowych instrumentów.  

6. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis techniczny instrumentarium przez okres obowiązywania umowy. 

7. Wykonawca użyczy nieodpłatnie instrumentarium: 

- do usuwania wkrętów z płytek blokowanych – na czas obowiązywania umowy, 

- do usunięcia implantów – w okresie 24 miesięcy po wygaśnięciu umowy.  

Instrumentarium będzie dostarczone na zabieg w terminie 5 dni od zgłoszenia telefonicznie lub faksem. 

8. Wykonawca przeszkoli 2 osoby personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych 

i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje certyfikatem i punktami szkoleniowymi.   

BANK  MATERIAŁÓW 

9. Wykonawca utworzy u Zamawiającego na czas realizacji umowy poprzetargowej komis materiałów 

objętych umową. Dotyczy to asortymentu z Pakietów: 1 (poz. 14 – 42, 52 - 66) oraz 2 (cały), 4 (poz. 6, 

20 - 23), 5 – 7 (całe pakiety). 

10.  Pierwsza dostawa musi obejmować materiały objęte umową w uzgodnionej ilości. Następne dostawy będą 

uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego i będą stanowić uzupełnienie banku o wykorzystane 

materiały. Ostateczna specyfikacja dotycząca ilości konkretnych materiałów zostanie uzgodniona 

z Ordynatorem Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. 

11.  Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu kontenery na implanty towarzyszące do zespoleń 

śródszpikowych i płyt blokowanych z Pakietu 1.  

12.  Materiały w banku są własnością Wykonawcy do momentu ich zaimplantowania, zużycia.  

13.  Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu materiałów 

poprzez przesłanie wypełnionego protokołu zużycia. Uzupełnienie zużycia nastąpi na podstawie 

otrzymanego protokołu.  

14.  Zaimplantowanie, zużycie jest równoznaczne z dokonaniem sprzedaży materiałów z banku 

Zamawiającemu przez Wykonawcę i uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury.  

15.  Do momentu sprzedaży powierzone materiały Zamawiający przechowuje w miejscu zabezpieczonym przed 

kradzieżą zgodnie z obowiązującymi wyroby medyczne zasadami. 

16.  Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości przechowywania powierzonych wyrobów przez 

Zamawiającego.  

17.  Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do prowadzonego banku w celu przeprowadzenia jego 

inwentaryzacji.  

18.  W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty 

począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. 

19. Wykonawca może - z własnej inicjatywy - dokonać wymiany materiału znajdującego się w banku na 

równorzędny o dłuższej dacie ważności. Wymianie podlegają materiały niezniszczone, nierozpakowane 

(w oryginalnym opakowaniu) i nieuszkodzone. 

20.  Osobą odpowiedzialną za powierzony bank materiałów po stronie Zamawiającego  jest pielęgniarka 

koordynująca pracę na Bloku Operacyjnym. 

21.  Po zakończeniu realizacji umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy niewykorzystane materiały znajdujące 

się u Zamawiającego w depozycie.  

§ 4. 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczany po cenach wyszczególnionych w Załączniku do umowy. 

2. Wartość umowy brutto (z VAT) wynosi na dzień jej zawarcia ........................ (słownie 

...............................................). 

3. Cena obejmuje wszystkie koszty  związane z dostawą, w tym koszty zakupu, produkcji, transportu 

i rozładunku produktów, koszty użyczenia instrumentarium (Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych 
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kosztów z tytułu nie ujęcia w cenie elementów instrumentarium, które okażą się niezbędne do zastosowania 

w procesie leczenia) i prowadzenia komisu materiałów, szkoleń personelu medycznego oraz podatek VAT. 

a) Podane w ofercie ceny będą stałe do dnia 31 marca 2021 r.  

b) W okresie  od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca obowiązywania umowy ceny mogą  ulec  zmianie 

w okresach nie krótszych niż kwartał. Zmiana nie przekroczy wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za poprzedni kwartał, publikowanego w obwieszczeniu Prezesa GUS w Monitorze 

Polskim.  

c)  Zmiana cen materiałów nastąpi jedynie po uzgodnieniu z zamawiającym na podstawie przedłożonych na 

piśmie dokumentów, złożonych na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen. Zmienione ceny będą 

obowiązywały po podpisaniu stosownego aneksu przez obie strony. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki w umowie następuje 

z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Cena netto pozostaje bez zmian. 

5. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej materiałów objętych ofertą przetargową, Wykonawca jest 

zobowiązany do sprzedawania Zamawiającemu tych materiałów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe 

od przetargowych, przez cały okres trwania promocji.  

6. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych materiałów objętych umową w przypadku zmiany wielkości 

opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny 

objętej umową.  

7. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen materiałów objętych umową, 

dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w spornej części. 

8. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony 

dopuszczają możliwość dostarczenia odpowiedników produktów objętych umową. Podobnie w razie 

braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu produktów zaoferowanych w ofercie 

dopuszcza się dostarczanie przez Wykonawcę zamienników o nie gorszych parametrach i w takiej 

samej cenie. W powyższej sytuacji Wykonawca przedłoży dokumenty uzasadniające konieczność 

dostarczania zamienników, a Zamawiający rozpatrzy prośbę Wykonawcy w terminie 7 dni i jeżeli 

wyrazi zgodę na zamianę – Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki. W przypadku braku zgody 

– strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w części dotyczącej produktu, dla którego 

zaproponowano zamiennik. 

§ 5. 

1. Umowa określa maksymalną wartość materiałów, które chce nabyć Zamawiający. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy: 

a) w zakresie cen jednostkowych - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, 

rabaty; 

b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia); 

c) w zakresie zmiany numeru katalogowego danego materiału, jeżeli nie spowoduje to zmiany 

przedmiotu umowy; 

d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości materiałów wskazanych w umowie w formularzu 

cenowym, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy; 

e) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej 

do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 

f) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości materiałem o lepszych 

parametrach, przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia; 

g) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań 

z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie; 

h)  w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej 

nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu 

opisu przedmiotu zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie wykonawcy) 

z produktem zaoferowanym pierwotnie w ofercie – tylko w przypadku braku możliwości 

pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności; 
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i) w przypadku niewyczerpania wartości  umowy przed jej wygaśnięciem może być ona przedłużona 

do momentu wykorzystania całej wartości; 

j) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, 

kiedy zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo 

zamówień Publicznych. 

3. Zmiany wyszczególnione w § 5 ust. 2  wymagają sporządzenia aneksu do umowy, za wyjątkiem pkt a), 

d), g). 

4. Zamawiający, korzystając z prawa opcji - na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych - zastrzega sobie prawo do: 

a) zmniejszenia ilości zamawianych dostaw bez podania przyczyn. Wykonawca nie może domagać się 

wykupienia pełnej ilości określonego umową materiału w sytuacji, gdy nie leży to w interesie 

Zamawiającego ani rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej części umowy. 

Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30% 

wartości określonej w niniejszej umowie; 

b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie 

umowy, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie 

może zmienić całkowitej wartości umowy. 

§ 6. 

1. Po każdej dostawie zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu, w ciągu ……….. dni od daty dostawy 

i dostarczenia faktury VAT. 

2. Dla materiałów dotyczących Pakietów: 1 (poz. 14 – 42, 52 - 66) oraz 2 (cały), 4 (poz. 6, 20 - 23), 5 –7 

(całe pakiety), faktury będą wystawiane dopiero po zgłoszeniu przez Zamawiającego informacji o ich 

wykorzystaniu. 

3. Termin zapłaty stanowi data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany fakt nieznacznych opóźnień w niektórych płatnościach ze 

strony Zamawiającego jako podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług medycznych. Wobec 

powyższego Wykonawca,  zgodnie z art. 490 § 2 kodeksu cywilnego, nie może skorzystać 

z uprawnienia wstrzymania się od wykonania zamówienia przewidzianego w art. 490 § 1 k. c. 

5. Wykonawca (wierzyciel) nie może bez zgody Zamawiającego (dłużnika) przenieść swoich wierzytelności 

na osobę trzecią. 

§ 7. 

1. W przypadku dostarczenia materiałów złej jakości Wykonawca wymieni zakwestionowane materiały na 

wolne od wad w terminie 2 dni roboczych - dla Pakietu 1 poz. 14 - 66 i Pakietów 2-6 oraz 7 dni - dla 

Pakietu 1poz. 1 – 13, 67 – 102 i Pakietu 7, licząc od dnia przesłania pisma reklamacyjnego.  

2. Zamawiający dokona powiadomienia o wadliwości materiałów faxem lub e-mailem oraz pisemnie wraz ze 

zwrotem reklamowanego towaru. 

3. W przypadku zakwestionowania wniosku o wadliwości materiałów, Wykonawca zobowiązuje się do 

przystąpienia do komisyjnej oceny jakości w terminie 2 dni roboczych od momentu powiadomienia go 

przez Zamawiającego. Jeżeli upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy nie zgłosi się w siedzibie 

Zamawiającego w podanym terminie, wniosek Zamawiającego uznaje się za zasadny. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości: 

 0,2% wartości materiału złej jakości (nie spełniającego funkcji, do jakiej został przeznaczony) za każdy 

dzień oczekiwania na wymianę po okresie wymienionym w § 7 ust. 1, z uwzględnieniem okoliczności 

wymienionych w § 7 ust. 3. 

 0,2% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

10% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 2. 

6. Kary umowne będą potrącane z faktur. 
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7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na warunkach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego w przypadku wystąpienia szkody wyższej niż wysokość odszkodowania wyliczonego na 

podstawie kar umownych. 

8. Dwukrotne stwierdzenie przez Zamawiającego dostawy materiałów  złej jakości w ilości przekraczającej 

20% ilości danej dostawy w tym asortymencie, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy 

(umowne prawo odstąpienia). Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami. 

§ 8. 

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach zgodnych z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 9. 

Zmiany i uzupełnienia mogą być dokonane wyłącznie w przypadku określonym w art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11. 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Z A M A W I A J Ą C Y: W Y K O N A W C A :  
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