
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ZP/63/2020 

Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz dzierżawą zbiornika tlenu ciekłego 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA NR PN/…../2021 

w dniu … … 2021 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,   

z siedzibą w Warszawie (04-073) przy ul. Grenadierów 51/59, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478458, NIP 1132869037, REGON 

002153989, kapitał zakładowy: 17 883 000,00 złotych, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: Pana Witolda Bromboszcza – Prezesa Zarządu Spółki  

a 

………………………………. z siedzibą w ………….. (kod pocztowy) przy ul. ….., wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS ….., posiadającą NIP nr …..; REGON nr …..; kapitał zakładowy: 

…………………..złotych, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: Pana/Panią 

……………………… - …………………………….,  

lub 

Panem/Panią ……………………………. prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

…………… z siedzibą w ………………………………… (kod pocztowy,) przy ul. ……………….……….., 

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP nr ….., 

REGON nr ….., zwanym/zwaną dalej ”Wykonawcą” 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego (znak sprawy: ZP/63/2020) na „Dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz  

z dzierżawą zbiornika ciekłego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje tlen medyczny ciekły wraz z dzierżawą zbiornika 

tlenu ciekłego, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, zwanych w treści 

umowy ,,towarem" lub „asortymentem”. 

2. Asortyment, o którym mowa w ust. 1, będzie dostarczany transportem Wykonawcy (koszt 

transportu uwzględniono w cenie asortymentu). 

3. Kopia formularza oferty Wykonawcy załącznik nr 1 oraz kopia formularza asortymentowo-

cenowego załącznik nr 2 stanowią integralne części niniejszej umowy. 

4. Do Zamawiającego mogą być dostarczone większe lub mniejsze ilości towaru niż określone  

w poszczególnych pozycjach w załączniku nr 2, pod warunkiem nie przekroczenia wartości brutto 

umowy.  

5. Wykonawca zapewnia, że dostarczany przedmiot zamówienia spełniać będzie wszelkie wymagania 

polskiego prawa, w tym w szczególności w zakresie jego jakości oraz dopuszczenia do obrotu. 

6. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, już na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ZP/63/2020, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej „RODO”, o przetwarzaniu przez 

Zamawiającego danych osobowych (Wykonawcy i osób trzecich, których dane podał / przekazał / 

udostępnił Wykonawca). 
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§ 2. 

1. Wykonawca gwarantuje, że asortyment objęty umową posiada aktualne dokumenty potwierdzające 

spełnienie obowiązujących  norm i przepisów, które to Wykonawca zobowiązuje się okazać na 

każde żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.  

3. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu 

prognozowanej ilości towaru i w konsekwencji zmniejszenie wartości umowy. Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tego tytułu.    

 

DOSTAWA I WYDANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

§ 3. 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za monitorowanie poziomu tlenu ciekłego w zbiorniku za 

pośrednictwem systemu telemetrycznego oraz za prognozowanie kolejnych dostaw i ich realizację 

w taki sposób aby poziom tlenu ciekłego w zbiorniku nigdy nie był niższy niż 2 tony. 

2. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.  

3. Wielkość i termin dostawy partii towaru uzgadnia telefonicznie z Wykonawcą wyznaczony 

pracownik Zamawiającego. 

4. Osobami upoważnionymi do kontaktów związanych z wykonaniem umowy ze strony 

Zamawiającego są: 

1) Sławomir Zawadzki, tel. (22) 51 52 770, adres e-mail: 

slawomir.zawadzki@grochowski.waw.pl; 

2) Jacek Szatkowski, tel. (22) 51 52 673, adres e-mail: jszatkowski@grochowski.waw.pl. 

5. Osobami upoważnionymi do kontaktów związanych z wykonaniem umowy ze  strony Wykonawcy 

są: 

1) ……………… tel. …………,  adres e-mail ………..@............;  

2) ……………… tel. …………,  adres e-mail ………..@............;  

6. Za datę wykonania dostawy uważa się dzień dostarczenia partii towaru Zamawiającemu. 

7. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy 

dowodu dostawy wraz z atestem na dostarczony towar. 

9. Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający przy odbiorze partii towaru dokonuje sprawdzenia zgodności pod względem 

ilościowym z dokumentem dostawy.   

11. Pisemne zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji ilościowej jest równoznaczne  

z niedostarczeniem danej partii towaru.        

12. Zamawiający zgłasza telefonicznie na numer: …………………, adres e-mail: …….@…… 

reklamacje jakościowe i ilościowe niezwłocznie po ich ujawnieniu. 

13. Wykonawca załatwia reklamacje ilościowe w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. 

14. Koszty załatwienia reklamacji ilościowych i jakościowych ponosi Wykonawca. 

15. W przypadku zejścia z poziomem tleny ciekłego w zbiorniku poniżej 2 ton, Zamawiający może 

zakupić ten towar od innego podmiotu. Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową 

towaru zakupionego u innego  Wykonawcy a ceną jednostkową towaru określoną w załączniku nr 

2 do umowy. 

16. Kwota odpowiadająca wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy 

wynikającą z Umowy zostanie wypłacona Zamawiającemu przez Wykonawcę poprzez wystawienie 

pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego „notą obciążeniową” ze wskazaniem 

tytułu obciążenia. Na pisemny wniosek Wykonawcy, zostaną mu udostępnione niezbędne 

dokumenty potwierdzające wysokość kwoty wskazanej w nocie obciążeniowej. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot wynikających z noty obciążeniowej  

z bieżących płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

18. W przypadku, gdy naruszenie określone w ust. 1, dokonane zostanie przez Wykonawcę trzykrotnie, 

a opóźnienie przekroczy każdorazowo 3 dni kalendarzowe, Zamawiający ma prawo do odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z konsekwencjami, o których mowa w § 8 

ust. 1 pkt 3. 

mailto:bratowm@airproducts.com
mailto:bratowm@airproducts.com
mailto:cok@airproducts.com
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19. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wartość umowy o wielkość tego zakupu. 

 

§ 4. 

1. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie 

dostarczył kompletnego przedmiotu zamówienia Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 2. dni roboczych zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres 

Zamawiającego brakujące elementy przedmiotu zamówienia lub elementy odpowiadające 

złożonemu zamówieniu. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia innych 

uchybień niż wskazane w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy oraz z obowiązku usunięcia wad lub 

naprawienia szkody, w trybie § 7 umowy, jeżeli okaże się po odebraniu przedmiotu zamówienia, 

że jest on wadliwy lub niekompletny. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe do chwili przyjęcia towaru przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia  

w każdym przypadku niezgodności z umową i żądania niezwłocznej wymiany na wolny od wad, a 

tym w przypadku odmowy wniesienia asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez 

pracowników Zamawiającego. 

 

WARTOŚĆ UMOWY 

§ 5. 

1. Wartość umowy wynosi ................... zł brutto (słownie: ............................. zł), w tym  .... % 

podatku od towarów i usług (VAT), wartość netto …………. zł (słownie ……………… zł). 

2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1, ustalona została na podstawie cen jednostkowych 

przedstawionych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym. Wartość 

umowy brutto jest wartością nieprzekraczalną. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego 

przedmiotu umowy nie może przewyższyć kwoty brutto, o której mowa w ust. 1. 

3. W cenach jednostkowych, o których mowa w ust. 2, zawierają się wszystkie koszty związane  

z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, a w szczególności koszty: 

transportu zagranicznego i krajowego do czasu przekazania go do Zamawiającego, pakowania  

i znakowania wymaganego do przewozu, opakowania, czynności związanych z przygotowaniem 

dostawy, załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego, ubezpieczenie 

towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, a także koszty cła, odprawy 

celnej, podatku VAT oraz pozostałe. 

4. Zamawiający zapłaci za zamówiony i faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia, przy 

zastosowaniu cen zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 3 do umowy.  

5. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez okres trwania umowy,  

z zastrzeżeniem postanowień § 12.  

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który realizowane będą 

płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych 

elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020, poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747), zwanym 

dalej „białą listą podatników VAT”. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania rachunku bankowego, na który realizowana będzie 

płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy, na każdej wystawionej fakturze i za każdym razem 

zobowiązany zapewnić, że podany rachunek spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których 

mowa w ust. 1, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to 
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Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, 

do czasu: 

1) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych  

w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie 

Zamawiającego; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z fakturą 

(umową), a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie 15 dni od dnia wpisania 

rachunku do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT  

i poinformowania o tym Zamawiającego; 

2) otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty  

w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT; w takim przypadku obowiązywał 

będzie termin płatności zgodny z umową i liczony od dnia dostarczenia korekty faktury,  

a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie tego terminu. 

4. Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, który spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1. 

5. Faktury będą wystawiane po każdej zrealizowanej dostawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i zapisami umowy. 

6. Wykonawca może wystawiać zbiorcze faktury za kilka dostaw, z tym, że takie faktury nie mogą 

być wystawione i dostarczone wcześniej niż w dniu ostatniej dostawy, której dotyczą. 

7. Wykonawca może wystawiać zbiorcze faktury dotyczące dostaw realizowanych z tytułu niniejszej 

umowy i innych umów, umieszczając asortyment z różnych umów na jednej fakturze.  

8. Faktura musi być wystawiona i dostarczona w formie zgodnej z aktualnie obowiązującymi 

przepisami.  

9. Faktura musi zawierać wszystkie informacje wymagane zgodnie z umową i przepisami prawa. 

10. Wykonawca uprawniony jest do dostarczenia nie więcej niż jednej faktury dziennie. 

11. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia i dostarczenia nie więcej niż jednej faktury dla 

jednego zamówienia złożonego przez Zamawiającego. 

12. W przypadku dostarczenia więcej niż jednej faktury dziennie, dotyczących przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania korekty faktur, 

wystawienia maksymalnie jednej faktury i dostarczenia jej do Zamawiającego. Dostarczenie 

skorygowanej faktury nie uniemożliwia dostarczenia kolejnej faktury w dniu dostarczenia korekty, 

dotyczącej innej dostawy/innego asortymentu niż faktura korygująca.  

13. Faktura wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona do Zamawiającego musi zawierać, co 

najmniej: 

1) Nazwę i dane adresowe Wykonawcy; 

2) Numer konta na jakie należy dokonać płatności, spełniającego wymagania określone w ust. 

1 i 2; 

3) Nazwę, ilość i cenę jednostkową asortymentu; 

4) Stawkę podatku VAT; 

5) Kod/oznaczenie produktu zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy; 

6) Numer umowy, której dotyczy faktura (dotyczy faktur elektronicznych, dla faktur w formie 

papierowej jest to wymóg fakultatywny). 

14. W przypadku konieczności korekty faktur ze względu na naruszenie ust. 6, 8 – 13  termin płatności 

liczony będzie od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (korekty faktury), zgodnej z 

wymogiem określonym w umowie.  

15. Wykonawca może wystawić i dostarczyć fakturę bez zachowania wybranych zapisów ust. 5-13 

tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego (zgoda musi być wyrażona w formie papierowej 

(pisemnej), w formie skanu (w formie skanu podpisanego pisma) lub w formie pisma/pliku 

podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym), z zastrzeżeniem, iż zgoda może 

dotyczyć każdorazowo tylko jednej dostawy, jednego zamówienia lub jednej faktury. 

16. Zgoda, o której mowa w ust. 15, nie może dotyczyć stałej rezygnacji z wymogów określonych  

w ust. 5-13.  

17. Oznaczenie konta Zamawiającego na platformie (miejsce dostarczenia faktury w formie 

elektronicznej):  Szpital Grochowski: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania, 

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka, NIP 1132869037, sektor publiczny). 
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18. Przez fakturę w formie elektronicznej należy rozumieć fakturę formie ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

19. Miejsce dostarczenia faktury w formie papierowej:  

1) Sekcja Gospodarcza, adres: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. 

Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, Pawilon VII – parter; 

2) Sekretariat Zarządu, adres: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.,  

ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, Pawilon IV. 

20. W przypadku dostarczenia faktury w inne miejsce niż wskazane w ust. 19 Zamawiający nie 

odpowiada za ewentualne zagubienie faktury, a Wykonawca, w przypadku zagubienia faktury, 

będzie zobowiązany do wystawienia nowej faktury, korekty faktury lub duplikaty,  

z zastrzeżeniem, iż termin płatności liczony będzie od dostarczenia tej faktury do miejsca 

określonego w ust. 19. 

21. Strony za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

22. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, zaś koszty 

obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

23. Płatności będą realizowane sukcesywnie, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzającej prawidłowe wykonanie 

dostawy części przedmiotu zamówienia.  

24. Z tytułu opóźnienia w zapłacie prawidłowo złożonej faktury Wykonawcy przysługują od 

Zamawiającego odsetki w wysokości ustawowej. 

25. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, niezapłacenie w terminie 

przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za dostarczony towar nie uzasadnia i nie może 

powodować wstrzymywania przez Wykonawcę dostaw do Zamawiającego, w szczególnie nie 

stosuje się art. 490 k.c. 

26. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, a także nie może przyjąć lub udzielić poręczenia oraz przyjąć lub udzielić 

przekazu w zakresie wynikającym z niniejszej umowy lub podjąć innych działań skutkujących 

przeniesieniem wierzytelności na podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 7. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony przedmiot zamówienia jest 

dobrej jakości i wolny od wad. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty poszczególnych dostaw 

przedmiotu zamówienia. 

3. W razie stwierdzenia w terminie gwarancji wady w dostarczonym przedmiocie zamówienia, 

Zamawiający niezwłocznie złoży pisemną reklamację. 

4. Za wady w dostarczonym przedmiocie zamówienia Strony rozumieją w szczególności 

okoliczność niespełnienia przez przedmiot warunków dotyczących przedmiotu zamówienia 

określonych w załączniku nr 3 do umowy. 

5. Reklamacja, o której mowa w ust. 3, winna wyraźnie wskazywać wady dostarczonego przedmiotu 

zamówienia lub jego niezgodność z umową. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na 

wolny od wad, w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji,  

o której mowa w ust. 3. 

7. Odbiór i dostarczenie zareklamowanego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 3, Zamawiający 

może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę. 

9. Jeżeli reklamacja, o której mowa w ust. 3, okaże się uzasadniona, pełne koszty związane 

z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

10. W przypadku konieczności wszczęcia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy 

po raz trzeci procedury reklamacyjnej niezależnie od jej późniejszego rozstrzygnięcia 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wadliwego 
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towaru, z konsekwencjami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy. Skutki odstąpienia 

następują na przyszłość. 

11. W razie stwierdzenia w terminie 2 dni roboczych liczonych od daty odbioru dostawy częściowej, 

że dostarczony towar jest niezgodny z opisem określonym w załączniku nr 1 do umowy lub nie 

zgadza się ilość zamawianego towaru, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wymiany 

niewłaściwej partii przedmiotu zamówienia na zgodną z załącznikiem nr 1 do umowy lub 

uzupełnienia brakujących elementów dostawy. Realizacja powtórzonego zamówienia zostanie 

dokonana przez Wykonawcę w terminie, o którym jest mowa w § 3 ust. 11 umowy. W dniu 

realizacji powtarzanej dostawy częściowej Zamawiający przekaże osobie realizującej faktycznie 

zamówienie partię towaru podlegającą zwrotowi. 

12. Koszty ponownej dostawy oraz zwrotu niezgodnej z opisem partii ponosi Wykonawca. 

13. Zastosowanie procedur przewidzianych w ust. 3 i 11 nie wyłącza stosowania postanowień 

przewidujących kary umowne. 

14. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 

KARY UMOWNE 

§ 8. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych określonych  

w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadkach i kwotach: 

1) w wysokości 10% wartości brutto umowy niezrealizowanej, o której mowa w § 5 ust. 1 –  

w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub rozwiąże umowę z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność albo gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub 

rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

2. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez 

Wykonawcę kary umownej. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących płatności na rzecz 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

ZAKUPY INTERWENCYJNE 

§ 9. 

1. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, bądź niezrealizowania świadczenia 

gwarancyjnego lub z tytułu rękojmi w terminach określonych w § 7 umowy Zamawiający może 

zakupić od innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, asortyment objęty przedmiotem 

zamówienia w zakresie niezrealizowanej w terminie dostawy lub w zakresie nienależycie 

zrealizowanej dostawy (wadliwy przedmiot zamówienia).  

2. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 

różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego od innego dostawcy i ceną dostawy wynikającą  

z umowy. 

3. Kwota odpowiadająca wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy 

wynikającą z Umowy zostanie wypłacona Zamawiającemu przez Wykonawcę poprzez wystawienie 

pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego „notą obciążeniową” ze wskazaniem 

tytułu obciążenia. Na pisemny wniosek Wykonawcy, zostaną mu udostępnione niezbędne 

dokumenty potwierdzające wysokość kwoty wskazanej w nocie obciążeniowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot wynikających z noty obciążeniowej  

z bieżących płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku, gdy naruszenie określone w ust. 1, dokonane zostanie przez Wykonawcę trzykrotnie,  

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

z konsekwencjami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2. 

6. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wartość umowy o wielkość tego zakupu. 

7. O dokonaniu zakupu interwencyjnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę.  
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8. Dokonanie zakupu interwencyjnego nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczenia kar 

umownych Wykonawcy, liczonych do dnia realizacji dostawy przez inny podmiot w ramach zakupu 

interwencyjnego.  

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 10. 

1. Zamawiający może - poza przypadkami, o których mowa w § 4 ust. 7, § 7 ust. 10, § 9 ust. 5, § 14 ust. 

2 - odstąpić od umowy: 

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 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.; 

2) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 50% wartości umowy brutto,  

o której mowa w § 5 ust. 1; 

3) gdy Wykonawca dwukrotnie odmówi w przypadku niekompletnej dostawy towaru lub dostawy 

towaru nieodpowiadającego umowie dostarczenia Zamawiającemu towaru zgodnego z umową 

i zamówieniem; 

4) w przypadku każdorazowej realizacji dostawy, gdy zwłoka w jej realizacji przekracza 10 dni 

kalendarzowych, a także w razie zaistnienia opóźnienia przekraczające 14 dni w realizacji 

jakiegokolwiek innego obowiązku Wykonawcy określonego w umowie; 

5) w przypadku innego poważnego naruszenia lub nieprzestrzegania przez Wykonawcę 

postanowień zawartych w umowie. 

2. Można odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia przez Stronę wiadomości 

o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze wskazaniem 

podstawy odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość. Odstąpienie od umowy wywiera skutek tylko 

 w odniesieniu do niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy. Zamawiający nie 

traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) strony zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji 

przedmiotu umowy do dnia odstąpienia; 

2) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie 

stwierdzonego protokołem zakresu należycie wykonanego przedmiotu umowy, 

zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń; 

3) za przedmiot umowy, który nie został zrealizowany oraz za przedmiot umowy, który nie został 

zaakceptowany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, Wykonawcy wynagrodzenie nie 

przysługuje. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony dokonają rozliczenia, stosownie do postanowień 

niniejszego paragrafu umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień umowy,  

w szczególności w zakresie odbiorów, podstaw wystawiania faktury i terminu płatności. 

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 11. 

1. Termin realizacji umowy: od 01.04.2021 r. do 30.09.2022 r. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wyczerpania kwoty brutto umowy.  

3. Jeżeli zamówienie zostanie przesłane w ostatnim dniu obowiązywania umowy to dostawa towaru 

może nastąpić w terminie późniejszym. 
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ZMIANA UMOWY 

§ 12. 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w postaci 

następujących postanowień: 

1) obniżenie ceny jednostkowej asortymentu netto i brutto, w przypadku, gdy Wykonawca 

zawnioskuje do Zamawiającego o obniżenie ceny jednostkowej, pod warunkiem, że 

Wykonawca przedstawi uzasadnienie takiego wniosku, a Zamawiający zaakceptuje to 

uzasadnienie; 

2) obniżenie ceny jednostkowych netto i brutto asortymentu objętego przedmiotem zamówienia, 

w przypadku, gdy Zamawiający zawnioskuje do Wykonawcy o obniżenie ceny jednostkowych, 

pod warunkiem, że Zamawiający przedstawi uzasadnienie takiego wniosku, a Wykonawca 

zaakceptuje to uzasadnienie i będzie w stanie obniżyć ceny jednostkowe; 

3) podwyższenie ceny jednostkowej asortymentu netto i brutto, w przypadku zastosowania 

wcześniej zmiany umowy o której mowa w pkt 1 i 2, przy założeniu, że podwyższenie ceny nie 

może skutkować wprowadzeniem ceny wyższej niż zaoferowane w ofercie, na podstawie której 

udzielono zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni podwyższenie ceny 

jednostkowej asortymentu, a Zamawiający zaakceptuje to uzasadnienie lub w przypadku, gdy 

wnioskując o zmianę, o której mowa w pkt 1 i 2 Wykonawca poinformował Zamawiającego, 

że obniżenie ceny jednostkowej jest możliwe na określony czas; 

4) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem 

umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 3 do umowy, w przypadku wprowadzenia 

nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonania takich 

zmian, zmiana taka obowiązywać będzie od dnia obowiązywania uregulowań prawa 

powszechnie obowiązującego na podstawie których została dokonana; 

5) zmiana numeru katalogowego lub oznaczenia danego asortymentu, na wniosek Wykonawcy,  

w dowolnym momencie trwania umowy, o ile Wykonawca przedstawi wiarygodne 

uzasadnienie takiej zmiany i wykaże, iż dostarczany będzie nadal asortyment określony  

w umowie, tj. jedyną zmianą będzie zmiana numeru katalogowego lub oznaczenia asortymentu; 

6) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w przypadku 

niewykorzystania w tym terminie przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa  

w § 5 ust. 1 umowy, o okres nie dłuższy niż 48 miesięcy od daty zawarcia umowy,  

w zależności od wysokości kwoty niewykorzystanych środków na realizację niniejszej umowy 

(wartości brutto umowy) – zmiana może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; 

7) zmiany postanowień umowy w zakresie obowiązku odbierania i akceptowania faktur oraz 

sposobu i miejsca ich dostarczania, w przypadku wprowadzenia przepisów obligujących do 

zmian w powyższym zakresie; 

8) zmiany terminu realizacji dostaw w przypadkach uzasadnionych, związanych z sytuacją 

wynikającą ze stanu epidemii lub sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19), zmiana 

może polegać na wydłużeniu terminu dostaw określonego w § 3 ust. 11, ewentualna zmiana 

musi wynikać z sytuacji jaka zaistniała po zawarciu umowy i miała negatywny  

i możliwy do wykazania wpływ na możliwość terminowego wykonania zamówienia  

w zakresie dostaw częściowych; 

9) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca 

wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na 

koszt wykonania zamówienia – w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez 

Zamawiającego; 

10) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie  
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i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania 

zamówienia – w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego; 

11) zmiany ceny brutto asortymentu, w przypadku zmiany stawki podatku VAT (niezależnie od 

powodu zmiany i rozmiaru zmiany stawki podatku od towarów i usług), tak by stała pozostała 

cena jednostkowa netto asortymentu – zmiana taka obowiązywać będzie od dnia zmiany 

podatku VAT; 

12) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli 

Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej 

zmiany na koszt wykonania zamówienia; zmiana będzie obowiązywała od dnia obowiązywania 

zmienionych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; 

13) zmiana / wykreślenie poszczególnych pozycji asortymentu w przypadku wydłużenia terminu 

realizacji umowy, jeśli Wykonawca uzależnia od tego zawarcie aneksu wydłużającego termin 

obowiązywania umowy, a wydłużenie terminu obowiązywania umowy wynika z inicjatywy 

Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem  

ust. 7 i 8. 

4. Postanowienia umowy mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wybory Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy 

Pzp, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z którymkolwiek z przepisów art. 144 ust. 1a i ust. 1b 

ustawy Pzp. 

5. Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie 

nowych postanowień do umowy, które stałyby w sprzeczności z ustawą Pzp. 

6. Zmiana danych (informacji) określonych w § 3 ust. 5 wprowadzona może być do umowy na 

podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 

7. Zmiana danych (informacji) określonych w § 3 ust. 2, 6 i 15 wprowadzona może być do umowy na 

podstawie jednostronnego oświadczenia Wykonawcy. 

8. Zamawiający może odmówić wprowadzenia zmiany do umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 8 bez 

podania uzasadnienia. 

9. Zamawiający może odmówić wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 5, jeżeli uzna, że 

oferowany zamiennik nie spełnia jego oczekiwań i wykaże, iż istnieje inny podmiot mogący 

dostarczyć asortyment wskazany w umowie lub jeżeli wykaże, iż oferowany zamiennik nie spełnia 

wymagań określonych w SIWZ na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Zamawiający może odmówić wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, 

jeżeli Zamawiający uzna i uzasadni na piśmie, że taka zmiana nie leży w jego  interesie lub nie 

gwarantuje otrzymania asortymentu zgodnego z jego oczekiwaniami. 

11. Zamawiający może odmówić wprowadzenia zmian do umowy w każdym przypadku, gdy nie 

zostaną w pełni spełnione przesłanki umożliwiające wprowadzenie zmiany do umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13. 

1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu znaku 

towarowego lub praw patentowych dotyczących przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. 

Dz. U. z 2020 poz. 2176), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy. 

4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji 

dotyczących realizacji umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą 
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elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 

od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić 

otrzymanie zapytania. 

§ 14. 

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają czasowe wykonanie jakichkolwiek 

zobowiązań umownych przez którąkolwiek ze stron umowy, określony termin wykonania 

zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej 

skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie 

nagłe, nieprzewidziane i niemożliwe do zapobieżenia. 

2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 

umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana 

w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu ustania ww. okoliczności pod rygorem 

odstąpienia od umowy. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych 

zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać umowę 

w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej 

końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez obie Strony Umowy. 

4. Strony ustalają, iż sytuacja związana z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2 / COVID-19) nie 

jest traktowana jako siła wyższa. Wykonawca potwierdza, iż pandemia koronawirusa i sytuacja  

z nią związana była mu znana na etapie składania oferty i zawierania niniejszej umowy. Pandemia 

koronawirusa nie może stanowić podstawy do uniknięcia odpowiedzialności za nienależytą 

realizację umowy przez żadna ze stron. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy ze względu 

na pandemię koronawirusa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za odstąpienie od umowy 

lub rozwiązanie umowy – nie zwalnia z nałożenia kar umownych. 

 

§ 15. 

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019, poz. 

118 z późn. zm.), a Wykonawca potwierdza, iż fakt ten jest mu znany w chwili zawierania umowy. 

 

§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy, Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy. 

 

§ 17. 

Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, tj. po bezskutecznym 

upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie, wynikłe w związku albo na podstawie 

niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 18. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Integralną częścią Umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 kopia ofert Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 kopia formularza cenowego. 

 

Zamawiający                                                     Wykonawca 

 


