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Załącznik nr 4
UMOWA DOSTAWY – projekt
zawarta w dniu …………………….... pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 – 700
Turek, reprezentowanym przez:
 Dyrektora – Krzysztof Sobczak,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
….......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
 …................................................................................................................................................................
 …................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w rezultacie dokonania przez
Zamawiającego w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275ust. 1 ww. ustawy, tj. trybu
podstawowego bez prowadzenia negocjacji,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa implantów do rekonstrukcji urazów dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku w zakresie Pakietu/ów nr: …......................……..., o
parametrach jakościowych zgodnych ze złożoną ofertą.
2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w ilościach i po cenach zgodnych z zestawieniem
asortymentowo – cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 stanowią:
 specyfikacja warunków zamówienia,
 oferta Wykonawcy,
 oświadczenia lub dokumenty składane na etapie prowadzonego postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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§2
W pierwszym dniu obowiązywania umowy w banku szpitalnym – depozycie Zamawiającego,
znajdować się muszą co najmniej 3 implanty do rekonstrukcji urazów w każdym rozmiarze – dotyczy
Pakietów nr: I, III i IV, z obowiązkiem uzupełniania banku szpitalnego – depozytu.
W pierwszym dniu obowiązywania umowy w banku szpitalnym – w depozycie Zamawiającego,
znajdować się musi co najmniej 1 implant do rekonstrukcji urazów z każdej pozycji – dotyczy
Pakietów nr: V, VI, i VII, z obowiązkiem uzupełniania banku szpitalnego – depozytu.
W pierwszym dniu obowiązywania umowy w banku szpitalnym – w depozycie Zamawiającego,
znajdować się musi co najmniej 5 implantów do rekonstrukcji urazów w każdej pozycji – dotyczy
Pakietu nr: VIII, z obowiązkiem uzupełniania banku szpitalnego – depozytu.
W pierwszym dniu obowiązywania umowy w banku szpitalnym – depozycie Zamawiającego
znajdować się musi instrumentarium niezbędne do zakładania implantów do rekonstrukcji urazów –
dotyczy Pakietów nr: I, III i VIII.
Bank szpitalny – depozyt jest własnością Wykonawcy, wykorzystanie przez Zamawiającego do zabiegu
przechowywanego w banku szpitalnym – depozycie towaru oznacza jego zakup przez Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy ceny towaru po jego wykorzystaniu do zabiegu.
Na czas obowiązywania umowy dostawy Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia i
użyczenia: instrumentarium niezbędnego do zakładania implantów do rekonstrukcji urazów – dotyczy
Pakietów nr: I, III i VIII.
Zamawiający zobowiązany jest w zakresie używania instrumentarium do używania instrumentarium
zgodnie z jego przeznaczeniem i dostarczonymi przez Wykonawcami instrukcjami obsługi.
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8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów instrumentarium znajdującego
się w banku szpitalnym – depozycie zgodnie z zaleceniami producenta.
9. Naprawa instrumentarium oraz wymiana jego zużytych elementów odbywać się będzie na koszt
Wykonawcy i siłami Wykonawcy. Naprawa następować będzie niezwłocznie od zgłoszenia
uszkodzenia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od poinformowania Wykonawcy o takiej
potrzebie telefonicznie lub e-mailem.
10. W przypadku instrumentarium znajdującego się w banku szpitalnym – depozycie po zakończeniu
obowiązujące umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy kompletne instrumentaria w stanie
niepogorszonym poza tym, który wynika z normalnej jego eksploatacji.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia banku szpitalnego – depozytu o asortyment, na
który wzrośnie zapotrzebowanie.
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§3
Wydawanie towaru, o którym mowa w §1 i §2 następować będzie partiami, stosownie do potrzeb
Zamawiającego.
Wielkość i asortyment dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji
Zamawiającego wyrażonych na piśmie e-mailem na adres – …………………………..…………...….
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar (uzupełniać bank szpitalny – depozyt) Zamawiającego w
godzinach od 7:30 do 14:30 własnym transportem, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym
celu przewoźnika na swój koszt i ryzyko najpóźniej w ciągu .......... godzin od złożenia pisemnej
(faksem) dyspozycji przez Zamawiającego – dotyczy Pakietów nr: I, III, IV, V, VI, VII i VIII.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar przed planowym zabiegiem do Zamawiającego w
godzinach od 7:30 do 14:30 własnym transportem, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym
celu przewoźnika na swój koszt i ryzyko najpóźniej w ciągu ….............. godzin od złożenia pisemnej
(faksem) dyspozycji przez Zamawiającego – dotyczy Pakietu nr: II.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego towaru, w miejsce wskazane
przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości towarów w czasie trwania niniejszej umowy
w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, jednakże minimalna wartość zapotrzebowania na
przedmiot umowy w trakcie jej trwania będzie nie mniejsza niż 30% całkowitej wartości umowy o
której mowa w § 4 ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym towaru z
zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości zobowiązania
finansowego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§4
1. Wykonawca oświadcza, że oferowany towar jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności ustawą o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i posiadać obowiązujące dokumenty.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wyrób wolny od wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar najwyższej jakości.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowany towar będący przedmiotem zamówienia spełnia wymagania
jakościowe i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju towaru.
5. Towar musi być opakowany w taki sposób, aby opakowanie chroniło go przed uszkodzeniem i
ubytkiem.
6. Dostarczany towar musi być tak oznakowany, aby możliwa była identyfikacja produktu.
7. Dostarczony towar musi posiadać termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.
8. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar Zamawiającemu, której termin obowiązywania
będzie zgodny z datą ważności na opakowaniu.
9. Wszelkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku obciążają Wykonawcę.
10. W przypadku wykonywania zamówienia przy pomocy podwykonawcy Wykonawca odpowiada za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak jak za własne działania, uchybienia i
zaniedbania w realizacji niniejszej umowy.
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11. W trakcie trwania niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość na każdym etapie
obowiązywania niniejszej umowy przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienia warunków,
o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do ich przedstawienia w
terminie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych od złożenia wniosku przez Zamawiającego.
§5
1. Wartość umowy wg cen i ilości towarów w niej określonych na dzień jej zawarcia ustala się na kwotę
…......……zł brutto (słownie zł: ……….……..…), w tym dla:
 Pakietu nr: …….… na kwotę ……………..……. zł brutto (słownie zł:…….….….….…..……...),
 Pakietu nr: ……..… na kwotę …………….…….. zł brutto (słownie zł:…….….…...…....……...),
 Pakietu nr: ……..… na kwotę …………….….…. zł brutto (słownie zł:…….………....….……..),
 ………………………………..............................................................................................................
2. Cena zawiera łączne i całkowite koszty realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje utrzymanie cen jednostkowych zaproponowanych w postępowaniu przez
okres obowiązywania niniejszej umowy.
4. Wykonawca gwarantuje utrzymanie cen jednostkowych zaproponowanych w postepowaniu przez
okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym § 10 ust. 1 i 2.
5. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie
zrealizowanych dostaw przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego
zamówieniami i wysokościami cen jednostkowych wynikających z Załącznika Nr 1 do niniejszej
umowy.
6. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy nie będzie stanowić podstawy do zapłaty
należności.
7. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania
określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
8. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za przedmiot zamówienia każdorazowo po odebraniu partii
towaru w terminie 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
9. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązany jest do jej
wystawienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji o niezgodności z
zamówieniem, umową lub błędach rachunkowych na fakturze.
10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.
11. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania
dostaw kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów.
12. W razie opóźnienia z zapłatą ceny przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
13. W trakcie realizacji zamówienia określonego w niniejszej umowie obowiązują zapisy ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
§6
1. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 k.c., a wynikających z
niniejszej umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić
przedmiotu gwarancji określonej w art. 391 k.c., ani poręczenia określonego w art. 876 – 887 k.c., ani
umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego, ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej,
której celem jest ustanowienie odpowiedzialności osobistej albo odpowiedzialności pewnymi
przedmiotami majątkowymi przez osobę trzecią, skutkującej na wypadek spłaty wierzyciela nabyciem
spłaconej wierzytelności do wysokości dokonanej zapłaty.
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§7
1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie
personelu medycznego Zamawiającego z zakresu wiedzy merytorycznej związanej z użyciem
produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
2. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w terminie jednego tygodnia przed pierwszą planowaną
dostawą przedmiotu zamówienia.
3. Szkolenie Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając na swój koszt wszystkie koszty
związane z przeprowadzeniem szkolenia.
4. Wykonawca zapewni prowadzenie szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę.
5. Szkolenie należy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62 – 700 Turek.
6. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawie szkolenia jest Ordynator
Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – Wiesław Wiśniewski, tel. 632805504.
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§8
Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni
roboczych od daty ich odebrania.
W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający złoży stosowną
pisemną reklamację Wykonawcy, który rozpatrzy reklamację w ciągu 4 dni roboczych.
Po rozpatrzeniu reklamacji Zamawiający zostanie o decyzji poinformowany na piśmie, a po
bezskutecznym upływie termu rozpatrzenia reklamacja ilościowa lub jakościowa uważana będzie za
uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w trakcie użytkowania wyrobu Zamawiający ma prawo
do składania reklamacji w terminie do daty ważności podanej na opakowaniu.
W przypadku uznania reklamacji Zamawiający dostarczy na koszt Wykonawcy do jego siedziby
wyroby reklamowane.
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w dostawie lub wymiany wadliwego towaru na
pełnowartościowy w terminie 2 dni roboczych od daty uznania reklamacji i otrzymania zwrotu
wadliwego towaru.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i żądanie
jego wymiany na przedmiot umowy wolny od wad w przypadku:
 dostarczenia przedmiotu umowy niewłaściwej jakości lub niezgodnego z właściwościami, które
winien posiadać,
 dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem.

§9
1. W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,4 % wartości brutto danej partii towaru za każdy dzień
opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostawy.
2. Przez wartość danej partii towaru rozumie się wartość partii towaru zamawianej w danym dniu u
Wykonawcy.
3. W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad Wykonawca zobowiązuje się
do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia
licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostawy towaru wolnego od wad.
4. W razie wystąpienia opóźnienia w usunięciu usterek instrumentarium, tj. przekroczenie terminu, o
którym mowa w § 2 ust. 9 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 50,00 zł brutto za pierwszą rozpoczętą i każda następną zakończoną godzinę przekroczenia
terminu.
5. W razie wystąpienia opóźnienia w zapewnieniu w pierwszym dniu obowiązywania umowy w banku
szpitalnym – depozycie wymaganego asortymentu lub instrumentarium Wykonawca zobowiązuje się
do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 500,00 zł brutto za pierwszą rozpoczętą i
każdą następną zakończoną dobę przekroczenia terminu.
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6. W razie wystąpienia opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia
następnego, w którym upłynął termin rozpatrzenia reklamacji.
7. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §4 ust. 11 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł
brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin ich dostarczenia.
8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
powyżej kary umowne.
9. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w wydaniu towaru może wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
10. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą być naliczane łącznie.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, o czym poinformuje pisemnie
Wykonawcę.
12. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30 % wartości brutto
umowy określonej w §5ust. 1 niniejszej umowy.
13. Łączna wartość umownych, nałożonych na Zamawiającego nie może przekroczyć 30 % wartości brutto
umowy określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 10
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji umowy u innego Wykonawcy w części przedmiotu
zamówienia, która nie została dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie określonym
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu wysokość różnicy pomiędzy ceną zakupu
zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę towaru u innego dostawcy, a ceną
oferowaną przez Wykonawcę, taki zakup zwany będzie Zakupem Interwencyjnym.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty różnicy, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni
kalendarzowych od otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu
Interwencyjnego.
Zamawiający w przypadku dokonania Zakupu Interwencyjnego, nie zrezygnuje z kar umownych
określonych w § 9 niniejszej umowy.
Kary umowne będą naliczane do momentu posiadania przez Wykonawcę danego towaru, o czym
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego.

§11
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia:
a) zmiany stawki podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej
umowy zmianie ulegnie wartość brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi z
dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, tj. wynagrodzenie podlega
automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikająca ze stawki tego podatku
obowiązująca w chwili powstania obowiązku podatkowego.
b) zmiany polegające na zmianie numerów katalogowych,
c) zmiany polegającej na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana
siedziby, adresu, w wyniku przekształceń),
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt b) i c) nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej towaru,
oraz nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych poinformować pisemnie
Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy.
§ 11
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, lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić istnieniu interesów bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa
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publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty za część umowy
zrealizowaną do daty odstąpienia od umowy.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie należytego wykonania zamówienia
przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu wskazanego w
wezwaniu do należytego wykonania umowy.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiającego w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również zobowiązuje
się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie
informacji niejawnych, a w szczególności do:
 ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w
niniejszej umowie,
 zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej
umowy,
 zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez
Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
 niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa
danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy obowiązuje Wykonawcę
także po rozwiązaniu niniejszej umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy powoduje odpowiedzialność
Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej
umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
§13
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 5 stycznia 2022 r. do dnia 17 marca 2022 r.
§ 14
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 15
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 17
Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny wg siedziby
Zamawiającego.
§ 18
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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