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Załącznik nr 3 do SWZ 

- Wzór - 
UMOWA 

 

zawarta w dniu …… 2021 r. w Zielonej Górze pomiędzy: 

Zamawiający: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze 
NIP: 9730344188 
KRS: 0000038429 
adres: ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra 
reprezentowanym przez: 
…… przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – ……. 
zgodnie z informacją KRS aktualną na dzień podpisania umowy, 

określany dalej jako: Zamawiający, 

a 

Wykonawcą:…; 
KRS/CDIEG:….. 
NIP: ….. 
adres:  reprezentowanym przez: …………………………………..…….. 
zgodnie z informacją KRS/CDIEG aktualną na dzień podpisania umowy 

określany dalej jako: Wykonawca, 

Zamawiający i Wykonawca określani dalej odpowiednio jako: strona / strony. 

Osoby podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania 
oświadczeń woli w imieniu strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej, i że 
umocowanie to nie wygasło. 

Preambuła 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawę 
materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze” na - ….. 
część zamówienia. 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest … , szczegółowo określona w załącznikach do umowy, tj. w 
załączniku nr 1 – opis przedmiotu umowy i w załączniku nr 2 do umowy – formularz cenowy. 
*opis przedmiotu umowy odpowiada ogólnemu opisowi SWZ oraz opisowi szczegółowemu dla danej części zamówienia. 
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2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem 
postanowień § 10 ust. 1 pkt 1 umowy. 

3. Termin wykonania jednorazowej dostawy: … dni (dzień) robocze (roboczych/roboczy) od dnia 
złożenia zamówienia. *zgodnie z ofertą 

4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia Specyfikacji  
Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) przygotowanej i obowiązującej w postępowaniu pn. 
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze” – 
ZP/3/2021. 

§ 2 
OPAKOWANIE, SPRAWDZENIE I ODBIÓR ELEMENTÓW UMOWY 

 
1. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane, by nie 

dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia się jego jakości w trakcie transportu do miejsca 
dostawy. Przedmiot umowy musi być dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przez upoważnionego przedstawiciela do dokonania odbioru 
przedmiotu umowy, który będzie polegał na ustaleniu ilości i oceny jakości dostarczonych 
elementów. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, w przypadku elementów stanowiących przedmiot umowy  
sprzedawanych w opakowaniach ogranicza się do zbadania stanu opakowania. 

4. Sprawdzenie produktów stanowiących przedmiot umowy dla potrzeb oceny stanu wykonania 
umowy może polegać m.in. na sprawdzeniu wszystkich lub losowo wybranych produktów albo 
sprawdzeniu dokonanym zgodnie z możliwymi do zastosowania normami. 

5. Odbiór elementów stanowiących przedmiot umowy odbywać się będzie w miejscu dostawy 
określonym w załączniku do umowy. 

6. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z w/w postanowieniami nie zwalnia 
Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi za wady ukryte. 

§ 3  
WADY FIZYCZNE DOSTARCZONYCH ELEMENTÓW UMOWY 

 
1. Przez wady fizyczne rzeczy rozumie się takie cechy rzeczy zmniejszające jej wartość lub 

użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności, bądź z 
przeznaczenia rzeczy albo, gdy rzecz nie ma cech, o których zapewniał Wykonawca, bądź gdy 
rzecz została wydana w stanie niezupełnym. 

2. O dostrzeżonych wadach, które przy dołożeniu należytej staranności nie mogły być wykryte 
podczas odbioru produktów stanowiących przedmiot umowy powiadomi niezwłocznie 
Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru 
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przedmiotu umowy. W przypadku wad ukrytych sprzedawanych produktów stanowiących 
przedmiot umowy, powiadomienie Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie nastąpi w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia dostrzeżenia wady. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 72 godzin zmienić zakwestionowane produkty stanowiące 
przedmiot umowy na elementy dobrej jakości z odpowiednio długim terminem gwarancji lub 
odpowiednio uzupełnić braki ilościowe. 

4. Zamawiający ma prawo wskazać inny termin wymiany lub uzupełnienia zakwestionowanych 
elementów stanowiących przedmiot umowy, nie krótszy jednak niż termin określony w ust. 3 
wyżej. 

5. W razie niezgodności stanowisk co do oceny jakości elementów przedmiotu umowy, strony 
sporządzają protokół rozbieżności, który stanowić będzie podstawę dalszych działań 
reklamacyjnych w ramach gwarancji lub rękojmi.  

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Strony ustalają, że całkowity koszt wykonania umowy nie może przekroczyć kwoty: … złotych 

brutto (słownie: … )przy stawce podatku VAT wskazanej w załączniku do umowy. Na 
wynagrodzenie umowne brutto składają się następujące kwoty: cena netto: … złotych i podatek 
VAT w wysokości: … złotych. 

2. Ceny umowne są cenami ryczałtowymi i zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem 
umowy, w szczególności koszty dostawy i rozładunku przedmiotu umowy. 

§ 5 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Rozliczenia będą następowały na podstawie częściowych faktur wystawianych przez 
Wykonawcę po dokonaniu na rzecz Zamawiającego jednostkowego zamówienia (dostawy). 
Rozliczenia za dzierżawione urządzenia będą następowały na podstawie miesięcznych faktur 
wystawianych przez Wykonawcę po upływie każdego pełnego miesiąca kalendarzowego 
wykonywania umowy. * zdanie 2 dotyczy przypadku, gdy przedmiotem umowy jest też dzierżawa urządzeń  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wystawioną fakturę w terminie 30 dni od daty otrzymania 
faktury, przelewem, na rachunek bankowy wskazany na fakturze Wykonawcy. 

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. W przypadku błędnie podanego na fakturze numeru rachunku bankowego, wszelkie koszty 
związane z dokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży 
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Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania informacji w tym zakresie. 

§ 6 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONANIE UMOWY 

 
1. Zamawiający upoważnia … tel. … e-mail: … do reprezentowania Zamawiającego w 

przedmiocie wykonania umowy. 

2. Wykonawca upoważnia … tel. … e-mail: … do reprezentowania Wykonawcy w przedmiocie 
wykonania umowy. 

3. Strony mają prawo zmienić osoby funkcyjne o których mowa w ust. 1 – 2. Zmiana osób 
wskazanych w punkcie 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i zostanie dokonana poprzez pisemne 
zawiadomienie o drugiej strony umowy o takiej zmianie.  

4. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do dokonywania zmian UMOWY. 

§ 7  
ROZWIĄZANIW I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1) w razie 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 

 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 oraz art. 455 PZP,  
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 
uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

- w przypadku, o którym mowa w pkt 2) lit. a), zamawiający odstępuje od umowy w części, 
której zmiana dotyczy.  

3) Wykonawca nie wykonuje umowy, po uprzednim wezwaniu go do działania zgodnego z jej 
treścią.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy zawierające uzasadnienie następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych  
w ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez Wykonawcę. 
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5.  Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę na mocy porozumienia stron. 
6.  Strony mogą rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, 

z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę również z zachowaniem 1 
miesięcznego okresu wypowiedzenia jeżeli tożsame zamówienie publiczne zostanie udzielone w 
ramach zakupów grupowych organizowanych dla podmiotów leczniczych MSWiA. 

7. Niezależnie od powyższego umowa wygasa z dniem zaprzestania działalności leczniczej  
lub zmiany profilu tej działalności przez Zamawiającego. 

§ 8  
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach  
i wysokościach: 

1) za zwłokę w terminie wykonania jednorazowej dostawy określonej w § 1 ust. 3 w 
wysokości 300,00 złotych za każdy dzień zwłoki; 

2) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
umowy; 

3) za nieuzasadnione rozwiązanie umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Strony mogą dochodzić praw z tytułu kar umownych do łącznej maksymalnej kwoty 
wynoszącej 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
4. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonego na fakturze, 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opróżnienie w transakcjach 
handlowych od daty wymagalności. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kar 
umownych w wysokościach określonych w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że 
powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną 
wadą oświadczenia woli skutkującą jej nieważnością. 

6. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania 
potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, 
o której mowa w ust. 1. 

7. Kara określona w ust. 1 pkt 1) nie ma zastosowania, gdy opóźnienie wynika z działania siły 
wyższej. 

§ 9 
SIŁA WYŻSZA 

 
1. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Zamawiającego, jak i 

Wykonawcy, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego 
skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było 
uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.  
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2. Za siłę wyższą nie uznaje się między innymi: brak środków u Wykonawcy, czy niedotrzymanie 
zobowiązań przez jego kontrahentów lub podwykonawców. 

3. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej i 
dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły 
wyższej. Powiadomienia, o którym mowa należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, 
niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na 
poparcie zaistnienia siły wyższej. Nie można powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku 
zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie 
przedstawienia dowodów, o których mowa wyżej. 

 
§ 10 

WYKONANIE UMOWY 
 

1. Umowę uważa się za wykonaną gdy spełni się jedna ze wskazanych poniżej okoliczności, a 
mianowicie: 

2) zostanie wykonany przedmiot umowy w ilości określonej w załączniku do umowy albo 
zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie określonej w § 4 ust. 1 umowy; 

3) upłynie termin na który zawarto umowę, niezależnie od wysokości zapłaconego Wykonawcy 
wynagrodzenia i ilości dostarczonego przedmiotu umowy. 

§ 11 
GWARANCJA / TERMIN WAŻNOŚCI PRODUKTU 

 
Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na sprzedane i dostarczone Zamawiającemu materiały 
eksploatacyjne. W przypadku probówek do koagulologii Wykonawca udzieli 4 miesięcznej 
gwarancji. W przypadku krwi kontrolnej Wykonawca udzieli 2 miesięcznej gwarancji dla której 
termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na 
stronie www.........pl. 

§ 12 
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

 
Na podstawie art. 509 i nast. k.c. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na 
osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy. 

 
§ 13  

DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ INFORMACJI 
 

1. Dane osób, o których mowa w § 6 niniejszej umowy zgodnie z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) będą przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji przez strony postanowień zawartych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w 
RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników. 
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§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, 
że wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
kosztu Wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów 
dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 
zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie; 

2) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie 
Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany 
adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) w przypadkach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych; 

4) po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem wirusa Covid-19, o których mowa 
w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), mają wpływ na należyte 
wykonanie niniejszej umowy, Strony mogą dokonać zmian tej umowy w zakresie, w trybie i 
przy spełnieniu warunków określonych w art. 15r ww. ustawy. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) – d), mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, 
gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich 
wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 
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wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o 
dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających 
zmiany. 

3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisu prawa polskiego. 

5. W przypadku zaistnienia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, strony w 
pierwszej kolejności będą rozwiązywały je w drodze dwustronnych negocjacji, a w razie nie 
dojścia do porozumienia, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron.  

7. Załącznikiem wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. 
 

Podpisy stron 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


