
Umowa Nr ........  
      

zawarta w dniu ................. r. w Warszawie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w 
trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:   
 
SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 
(KRS: 0000073036, NIP: 5220002529, REGON: 000288975) 
ul. Banacha 1A 
02-097 Warszawa 
Zwanym dalej Zamawiającym 
Reprezentowanym przez: 
…………………………………………………….. 
a:   
.............................................................................................................................................  

(nazwa i dokładny adres) 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :  
 
.............................................. ......................................................... 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków dokonywania sukcesywnej dostawy przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  produktów ………….. (odpowiednie zostawić) w 
asortymencie i ilościach określonych maksymalnie w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zgodnie z ofertą, na warunkach wskazanych w niniejszej umowie. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:  

1) Oferta wraz z formularzami cenowymi  
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

§ 2 
Termin obowiązywania umowy 

 

Termin wykonania umowy od …………………………. do 31.08.2019 r. 
 

§ 3 
Warunki dostawy 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy …………….. określonych w 

formularzach cenowych oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy, na warunkach niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu dostawy do Magazynu Zamawiającego – 
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a, na swój koszt i ryzyko, własnym transportem, przesyłką 
pocztową lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika, chyba, że inne miejsce dostawy na 
terenie obiektów Zamawiającego, zostanie wskazane w dokumencie Zamówienia. 

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wyłącznie wg zapotrzebowania Zamawiającego, 
każdorazowo zgłoszonego, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na piśmie 
(dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem na numer ……………………… lub 
pocztą elektroniczną na adres: ……………………………………….) z realizacją w ciągu … dni 
roboczych od przesłania zamówienia. 



4. W przypadku braku możliwości dostawy asortymentu we wskazanym przez Zamawiającego 
zgodnie z umowa terminie - Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u 
innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu asortymentu równoważnego (tzw. nabycie 
zastępcze) bez obowiązku powiadamiania Wykonawcy o takim zakupie i bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części 
zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. 

5. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego , Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną asortymentu jaką Zamawiający 
zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony asortyment w terminie, a ceną którą 
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten ma 
być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania 
do zapłaty. Dodatkowo Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej z 
tytułu opóźnienia w dostawie, stosując odpowiednio §7 umowy, licząc od dnia, w którym 
zamawiany asortyment miał być dostarczony przez Wykonawcę do dnia nabycia zastępczego. 

6. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego, mogących wyniknąć w 
przyszłości, w przypadku braku zamówienia w okresie obowiązywania umowy całego wolumenu 
dostaw asortymentu określonego niniejszą umową, a tym samym nie wyczerpania maksymalnej 
wartości umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w odpowiednich opakowaniach oraz transportem 
zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami 
pogodowymi, uszkodzeniem, itp. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia przez dostarczany 
asortyment warunków dopuszczenia do obrotu zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć zewnętrzne i bezpośrednie opakowania w etykiety i 
ulotki informacyjne w języku polskim z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia, jego 
zastosowania, warunków i czasu przechowywania, terminu ważności itp.  

10. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do zbadania otrzymanego towaru celem 
potwierdzenia jego  zgodności z umową, przy czym termin badania wynosi 30 dni, od daty 
otrzymania towaru i doręczenia faktury lub rachunku. 

§ 4 
Wartość umowy 

 

1. Wartość niniejszej umowy zgodnie z ofertą podaną w formularzu cenowym przez Wykonawcę  ( 
załącznik nr .....), określa się maksymalnie na kwotę: …………............... zł brutto  (słownie: 
................................... zł brutto)  

2. W wartości umowy zawierają się wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 
w szczególności: czynności związane z przygotowaniem dostawy, koszt transportu, cło, opłaty 
celne i graniczne, ubezpieczenie na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, oraz 
wszelkie inne koszty niewymienione a konieczne do wykonania zamówienia. 

§ 5 
Warunki dotyczące finansowania 

 

1. Należności za zrealizowanie przedmiotu niniejszej umowy będą przelewane wyłącznie na konto 
Wykonawcy w   ......................................................................, nr r – ku 
.....................................................................  

2. Termin płatności: przelewane wyłącznie na konto Wykonawcy  po wykonaniu każdej 
sukcesywnej dostawy w trzech równych miesięcznych ratach przy czym I rata płatna będzie w 



terminie do 60 dni licząc od upływu terminu wskazanego w §3 ust. 10 umowy i doręczeniu 
prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i 
doręczania faktur w terminie do 7 dni od daty każdej sukcesywnej dostawy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających 
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na 
swoje rachunki bankowe lub podmiotów innych niż Wykonawca.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę, 
w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych wynikających z niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania umów poręczenia, jak i gwarancji z podmiotami 
trzecimi, za zobowiązania powstałe z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, Zamawiającego przenosić 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, ( zakaz cesji wierzytelności ) 
ani rozporządzać nią w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności 
wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązuje się do niewykonywania czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań 
Zamawiającego, w szczególności do zawierania umów, mogących skutkować subrogacją 
ustawową. 

7. Niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w §5 ust. 3, 4, 5 lub 
6 niniejszej umowy, upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w 
wysokości: ……………. (wypełnić odpowiednio do przewidywanej wartości umowy tj. wartość 
umowy brutto do 100 000,00 zł kara 5 000,00 zł, pomiędzy 100 000 a 500 000 zł kara 10 000 zł, 
500 000 do 1 000 000 zł 50 000,00 zł, powyżej 1 mln kara 80 000 zł), za każdy przypadek 
naruszenia postanowień umowy. 

8. Niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w § 5 ust. 2 zdanie 
drugie niniejszej umowy, upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w 
wysokości 100,00 zł, za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy.  

9. Przez prawidłowo wystawioną fakturę lub rachunek, o których mowa w ust. 2  umowy, strony 
rozumieją dokument wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierający 
informację o numerze niniejszej umowy. oraz datę i numer zamówienia towaru objętego 
wystawiona fakturą lub rachunkiem. 

10. Przez wykonanie umowy, w rozumieniu § 5 ust. 2, strony zgodnie rozumieją dostarczenie 
przedmiotu zamówienia i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 
Wykonaniem świadczenia niepieniężnego, jest dostarczenie przedmiotu zamówienia i 
umieszczenie danych na fakturze i rachunku, określonych w § 5 ust. 9 umowy.  

11. Zamawiający może wstrzymać się ze spełnieniem swojego świadczenia, do czasu wykonania 
obowiązków określonych w § 5 ust. 2 w zw. z § 5 ust. 9 umowy przez Wykonawcę. 

§ 6 
Reklamacje 

 

1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących ilości i jakości za pomocą listu, 
faksu ( nr ...............................................................), poczty elektronicznej ( adres e-mail 
..............................................................)  i telefonicznie ( nr .......................................................) 

2. Okres gwarancji strony ustalają na … miesięcy po wykonaniu dostawy i upływie ostatniego dnia 
wskazanego w §5 ust. 10 umowy. 

3. Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę w terminie 3 dni od ich 
zgłoszenia. Koszty uzasadnionej reklamacji obciążają Wykonawcę. 



4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi 
wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany 
w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia 
go o zastrzeżeniach. 

§ 7 
Kary umowne 

 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionego towaru trwającego do 2 dni, 
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 2% wartości 
zamówionego towaru, jednak nie mniej niż 150,00 zł,  za każdy dzień opóźnienia, ponad termin 
określony umową. 

2. Jeżeli jednak  Wykonawca opóźnił się w dostawie zamówionego towaru powyżej 2 dni,  
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 5% wartości 
zamówionego towaru, jednak nie mniej niż 400,00 zł,  za każdy dzień opóźnienia, ponad termin 
określony umową. 

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy trwającego do 2 dni, w dostawie towaru  
pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiającemu 
przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 2% wartości zareklamowanego towaru, 
jednak nie mniej niż 150,00 zł,  za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony 
umową. 

4. Jeżeli jednak opóźnienie Wykonawcy trwało powyżej 4 dni, w dostawie towaru  
pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiającemu 
przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 5% wartości zareklamowanego towaru, 
jednak nie mniej niż 400,00 zł,  za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony 
umową. 

5. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie 
wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy,  Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 
20% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

6. W przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma 
prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Każdorazowa maksymalna kara umowna z tytułu opóźnienia wskazanego w §7 ust 2 lub 4 nie 
może przekraczać wartości kary umownej zastrzeżonej w §7 ust. 5, licząc za każdy przypadek 
odrębnie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności 
przysługującej Wykonawcy.  

§ 8 
Rozstrzyganie sporów  

 

1. Strony niniejszej umowy dobrowolnie poddają wszelkie spory z niej wynikłe pod rozstrzygniecie 
w drodze mediacji. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż skierowanie rozstrzygnięcia sporu, nie wyczerpując postępowania 
mediacyjnego, będzie traktowane jako przedwczesne wytoczenie powództwa. 

3. Mediatorami rozstrzygającymi spór mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do 
czynności prawnych,  korzystające z pełni praw publicznych. 



4. Osobę mediatora wyznacza, za zgoda strony przeciwnej, otrzymujący wniosek o przeprowadzenie 
mediacji 

5. Koszty mediacji strony ponoszą w częściach równych. Wysokość wynagrodzenia mediatora nie 
może być wyższa niż  określona w: Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 
2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w 
postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921)  

6. Mediacje odbywają się na posiedzeniu mediacyjnym. Miejsce mediacji ustala mediator wybrany w 
sposób określony w ust. 4. 

7. W przypadku zawarcia ugody, każdej ze stron przysługuje prawo do skierowania wniosku do sądu 
o jej zatwierdzenie, bądź nadanie klauzuli wykonalności. 

8. Po odbyciu posiedzenia mediacyjnego, strony podpisują protokół z jego obrad, przy czym brak 
rozstrzygnięcia sporu powoduje wyczerpanie toku postępowania mediacyjnego. 

§ 9 
Zmiany umowy i warunki jej wcześniejszego rozwiązania 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że chyba że zachodzi co najmniej jedna z 
okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy prawo zamówień publicznych lub 
umowa dopuszcza wprowadzenie zmian.  

2. W przypadku: 

a) zmiany  stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 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,  

wynagrodzenie Wykonawcy, może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy, pod 
warunkiem, że umowa obowiązuje ponad 12 miesięcy, na pisemny wniosek Wykonawcy 
skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu 
zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja 
wynagrodzenia może nastąpić po upływie 90 dni od dnia obowiązywania zmian. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit b) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 
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 zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

6. W przypadku wycofania przedmiotu zamówienia z obrotu, braku dostaw z powodu wstrzymania 
lub zakończenia produkcji, strony przewidują możliwość zmiany umowy i Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu równoważnego pod względem składu ilościowo-
jakościowego, właściwości fizyko-chemicznych. Zmiana ta będzie dopuszczalna za zgodą 



Zamawiającego oraz pod warunkiem, iż odpowiednik nie będzie miał ceny wyższej niż pierwotnie 
oferowany, a Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta o wstrzymaniu lub zakończeniu 
produkcji oferowanego w przetargu produktu.     

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia 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. 

8. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 7 umowy, może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w sytuacji, o której mowa w ust. 7, 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania faktycznego 
części umowy. 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 

1. Spory mogące  wyniknąć  ze stosunku umowy, po wyczerpaniu wszelkich polubownych środków 
służących ich rozwiązaniu, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie. 

2. Wykonawca oświadcza, podpisując niniejszą umowę, że dokumenty przedłożone zamawiającemu 
w niniejszym postępowaniu  przetargowym nie utraciły aktualności i że spełnia, na dzień 
podpisania umowy, warunki udziału w postępowaniu przetargowym 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy winny zostać dokonane w  formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Zmiana miejsca dostawy wskazana w §3 ust. 2 nie wymaga zawierania aneksu i jest skuteczna z 
chwilą zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z §3 ust. 2 umowy. 

5. W przypadku użycia w umowie określenia odnoszącego się do terminu dni, rozumie się przez to 
dni kalendarzowe. 

6. Wykonawca zapoznał się z sytuacja finansową Zamawiającego, w szczególności z rachunkiem 
zysku i strat oraz bilansem, dostępnym publicznie, w tym na stronie Zamawiającego w profilu 
Zamawiającego. 

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.  

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
           Wykonawca:                                Zamawiający: 
 


