
 

 

Załącznik Nr 3 do NZP.3520.6.2020 

                                                             

UMOWA (wzór) 

 

zawarta w Białej Podlaskiej w dniu ………… 2020 r.   

 

pomiędzy :   

 

Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z 

Białej Podlaskiej [ul. Warszawska 20, 21-500 Biała Podlaska], zarejestrowaną w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod nr 0000017617, reprezentowaną przez: ………………………………, zwaną w dalszej części 

Umowy: Zamawiającym, 

a 

…………………………… z siedzibą w ………………………… przy ul.  ………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w …………… … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod Nr KRS ……………… reprezentowaną przez: ………………….. 

lub  

……………………… przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, NIP …………….. działającym pod firmą 

……………, z siedzibą w ………….. przy ul. …………, nr PESEL ………………. zamieszkałym w 

…………………… przy ul. ………………….., zwanym w dalszej części Umowy: Wykonawcą  

 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy „Dostawa 

płynów do dezynfekcji, środków do zamgławiania, rękawiczek ochronnych, gogli ochronnych, 

półmasek jednorazowych, półmasek filtracyjnych FFP3, kombinezonów ochronnych, przyłbic, 

ochraniaczy na obuwie w podziale na 10 pakietów”  . 

 

§ 1 

PRZEDMIOT  UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 

……………………………………………………………………… (towar) o funkcjonalności 

określonej w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik Nr 2a do niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w pełnym zakresie na warunkach 

określonych w SIWZ (procedura znak: NZP.3520.6.2020) i postanowieniami niniejszej umowy. 

SIWZ przedmiotowego postępowania wraz z ofertą Wykonawcy i formularzem asortymentowo-

cenowym stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, kompletny, będzie gotowy do używania 

bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, wolny od wad fizycznych i prawnych. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie 

Polski i jest oznaczony znakiem CE. 

5. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia 

spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 186). (o ile dotyczy).  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, potencjał 

ekonomiczny oraz techniczny, jak również dysonuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do należytego 

i terminowego wykonania przedmiotu Umowy oraz, że nie istnieją żadne przeszkody prawne i 

faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające realizację niniejszej Umowy. 

7. Zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie spowoduje naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania 

wobec osoby trzeciej.  



 

 

8. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z wykonaniem ciążących na nim zobowiązań umownych lub 

innych zobowiązań, których niewykonanie mogłoby zagrozić jego zdolności do wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe 

lub administracyjne oraz jakiekolwiek inne postępowanie mające na celu wstrzymanie wykonania 

zobowiązań, w szczególności nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, naprawcze, 

likwidacyjne lub egzekucyjne oraz według najlepszej wiedzy Strony nie ma podstaw do wszczęcia 

takich postępowań, które mogłyby w sposób niekorzystny wpłynąć na ważność, skuteczność lub 

wejście w życie Umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe i pozostaje w odpowiedniej kondycji 

finansowej pozwalającej na wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

DOSTAWA 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ………………………………………………………– 

zgodnie z treścią złożonej oferty do siedziby Zamawiającego – 21-500 Biała Podlaska, Grabanów 

57, w terminie ………. (max. 20 dni kalendarzowych) licząc od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 

……... . Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania umowy (dostarczenia towaru będącego 

przedmiotem umowy) w dwóch częściach, przy czym w takim przypadku pierwsza partia 

przedmiotu umowy musi zostać dostarczona w ciągu … dni licząc od dnia zawarcia umowy, zaś 

druga partia zawierająca pozostałą część przedmiotu umowy w terminie …. dni od dnia zawarcia 

umowy.    
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty 

przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnego 

przedmiotu zamówienia. 

3. Za datę dostawy uważa się datę wydania towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń, potwierdzonego odpowiednim dokumentem (WZ, protokół 

odbioru). 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar objęty niniejszą umową w odpowiednich 

opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed 

czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp. 

5. Zamawiający winien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. Brak 

ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. W przypadku dostawy 

częściami, Zamawiający reklamuje brak ilościowy niezwłocznie po dostawie drugiej partii 

przedmiotu zamówienia.  Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych do 24 

godzin od chwili otrzymania wiadomości od Zamawiającego. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłaszania reklamacji w przypadku stwierdzenia 

wad jakościowych, wraz z uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

ustosunkowania się do wniesionej reklamacji jakościowej (dopuszcza się przekazanie odpowiedzi 

faksem na nr: ………….. lub mailem na adres: ………………….) w terminie 24 godzin od chwili 

jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę 

reklamacji i tym samym zobowiązuje się do dokonania w ciągu kolejnych 48 godzin wymiany 

wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad.  

7. Reklamacje ilościowe i jakościowe, o których mowa w ust. 5-6, Zamawiający będzie zgłaszał 

pisemnie, faksem lub mailem (dane kontaktowe wskazane w ust. 6, we wskazanych tam dniach i 

godzinach).   

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia do magazynu 

Zamawiającego znajdującego się na terenie Działu Technicznego (Grabanów 57), na własny koszt 

i ryzyko (transportem własnym, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym celu 

przewoźnika) w dni robocze w godz. od 8:00 do 18:00, w soboty  w godz. 8:00 do 15:00 . 

9. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy. 

Strony sporządzą protokół wskazujący na wady i usterki oraz wyznaczają termin ich usunięcia. 

10. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi lub/i przy pomocy podwykonawców. 



 

 

11. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców: 

1) Podwykonawca…………………………………zakres……………………………………… 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców dotyczące przedmiotu 

umowy. 

13. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty 

w języku polskim: 

1) deklarację zgodności CE,  

2) instrukcję użytkowania w języku polskim, 

3) kartę katalogową, 

4) aktualny dokument dopuszczający do obrotu i użytkowania na terenie Polski, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

14. Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu towarów innych niż ściśle określone w  

przedmiocie zamówienia i wskazane w ofercie Wykonawcy. W razie dostarczenia przez 

Wykonawcę towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie 

Wykonawcy, Zamawiający odmówi ich odbioru. W przypadku, gdyby Zamawiający stwierdził, że 

w ramach odebranego przedmiotu zamówienia znajdują się towary inne niż ściśle określone w 

przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, będzie on uprawniony na koszt i ryzyko 

Wykonawcy do zwrotu dostarczonych towarów Wykonawcy oraz żądania dostawy brakującego 

przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia, albo do zwrotu Wykonawcy 

dostarczonych towarów oraz żądania zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni. Niezależnie od powyższego, 

jeżeli Zamawiający odmówił odbioru dostarczonego towaru innego niż ściśle określony w 

przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, a także jeżeli Zamawiający zwrócił 

Wykonawcy dostarczony i odebrany towar inny niż ściśle określony w przedmiocie zamówienia i 

ofercie Wykonawcy oraz zażądał zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy 

Wykonawcy. 

15. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie  

gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem. 

16. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towarów o terminie ważności krótszym niż …… 

miesięcy bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia lub zwrotu towaru na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania 

niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.  

17. Strony ustalają, że, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający uprawniony będzie do  

powierzenia osobie trzeciej zastępczego wykonania określonych obowiązków Wykonawcy  

wynikających z niniejszej Umowy, na jego koszt, na warunkach, w standardzie i technologii 

określonych Umową, jeżeli Wykonawca pomimo otrzymania wezwania do naprawy uchybienia 

(zaprzestania określonych naruszeń Umowy) w określonym przez Zamawiającego terminie, w 

dalszym ciągu wykonuje przedmiot Umowy nienależycie lub nie wykonuje określonych 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Cena za sprzedaż i dostawę przedmiotu umowy zgodnie ze złożona ofertą wynosi 

………………………………zł brutto słownie: (……………………………………………….zł) 

w tym podatek VAT w kwocie ……..……….. słownie: (…………….………………...………zł). 

2. Cena umowy jest ostateczna i nie podlega żadnym zmianom. 

3. Cena umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z terminową 

realizacją przedmiotu umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tym związane, w szczególności: 

1) wartość przedmiotu zamówienia 

2) wszelkie koszty dostawy, rozładunku, transportu w tym do Zamawiającego,  

3) przekazanie do używania protokołem odbioru, w tym przekazanie wszelkiej dokumentacji, 



 

 

4) wszelkie koszty opłat pośrednich, 

5) wszelkie   należności   publiczno-prawne, w tym koszty ewentualnej odprawy celnej, cła  

i podatku VAT, 

6) ubezpieczenia przedmiotu umowy do chwili odbioru towaru przez Zamawiającego. 

4. Nieuwzględnienie przez Dostawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może  

stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  

5. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania 

niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub 

ustawy, z tym zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie 

niezmienna. 

 

§ 4 

WARUNKI  PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy na 

podstawie zrealizowanych ilości i cen jednostkowych podanych w ofercie po zrealizowaniu całości 

umowy i zatwierdzeniu dostawy protokołem (-ami) odbioru, na podstawie faktury VAT 

wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę. Data sprzedaży na fakturze nie może być wcześniejsza 

niż data protokołu odbioru sporządzonego dla dostawy całego zamówienia lub w przypadku dostaw 

częściowych – dla ostatniej dostarczonej partii przedmiotu zamówienia. 

2. Cena   będzie   płatna   w   formie   bezgotówkowej   na  rachunek  bankowy wskazany w fakturze 

VAT w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru, o którym mowa 

w § 2 ust. 3.  

3. Za dzień zapłaty ceny przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, dotycząca zobowiązań 

powstałych w związku z realizacją przedmiotowej umowy, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu 

(pod rygorem nieważności) pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego. 

 

 

§ 5 

KARY  UMOWNE 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego 

ponad termin określony w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej 

w wysokości 0,2 % ceny brutto umowy, o której mowa  w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem towaru wolnego od wad w przypadku 

uznania reklamacji lub w przypadku uzyskania orzeczenia potwierdzającego wystąpienie wady, 

Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,3 % ceny brutto zareklamowanego 

towaru/towarów za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy, nie mniej jednak niż 20 zł. 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od wykonania postanowień 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5 % ceny brutto umowy, o której mowa  w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Zapis 

ten nie stanowi uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od umowy za zapłatą oznaczonej sumy. 

4. Za każde naruszenie obowiązków, wynikających z postanowień § 5 niniejszej umowy, strona 

dopuszczająca się do naruszenia może zostać obciążona karą umowną w wysokości 2 000,00 zł za 

każdy przypadek.  

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę, nie powoduje wygaśnięcia 

obowiązku Wykonawcy, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych 

zgodnie z regulacją ust. 1 – 5. 

6. W przypadku gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo 

żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 



 

 

7. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w 

terminie wskazanym w nocie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

 

 

 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy, a w szczególności 

w przypadku: 

a) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu z 

jakiejkolwiek przyczyny,  

b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem dostawy co najmniej o 14 dni, 

c) Otwarto likwidację Wykonawcy lub zgłoszono wniosek o jego upadłość, 

d) Wykonawca zawiesił lub zakończył prowadzenie działalności gospodarczej, 

e) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, w tym 

dostarcza przedmiotu zamówienia złej jakości, niezgodne z umową. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 

1 miesiąca od dowiedzenia się o ich wystąpieniu. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku niedokonania zapłaty przez Zamawiającego 

pomimo dwukrotnego wezwania.  

5. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy wywołuje skutek na przyszłość, 

chyba że inny skutek przewiduje umowa lub przepis prawa.  

 

§ 7 

INFORMACJE POUFNE 

1. W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu ustala się, że „informacja poufna” oznacza 

informację techniczną, technologiczną, organizacyjną i/lub handlową otrzymaną lub uzyskaną w 

sposób zamierzony lub niezamierzony od drugiej strony w formie pisemnej, ustnej, czy też 

elektronicznej, w związku z realizacją niniejszej umowy. „Informacje poufne” to w szczególności 

informacje, które strony otrzymały bezpośrednio od siebie nawzajem, a także za pośrednictwem osób 

działających w imieniu drugiej strony lub osób trzecich, nieujawnione przez stronę, której dotyczą 

do publicznej wiadomości w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony 

krąg osób. Za informację poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe dotyczące w 

szczególności pacjentów Zamawiającego czy też osób u niego zatrudnionych, a które zostały 

powzięte przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotowej umowy. Do ochrony danych 

osobowych mają zastosowanie przepisy 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). 

 W przypadku wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, strona 

zobowiązana do zachowania tajemnicy, zwróci się do drugiej strony o wyjaśnienie wątpliwości. 

 W związku z powierzeniem informacji poufnych stronie, dana strona zobowiązana jest do 

zachowania ich poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu, co najmniej, równym 



 

 

poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż 

uzasadniony w danych okolicznościach, a wynikającym z profesjonalnego charakteru działalności 

stron. 

 Strony zobowiązują się korzystać z wszelkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji 

umowy, nie ujawniać ich osobom trzecim i nie upubliczniać bez pisemnej zgody strony, której 

informacje poufne dotyczą. 

 Nie stanowi uchybienia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych, ujawnienie 

takich informacji w wyniku zobowiązania nałożonego przez uprawniony organ administracji 

publicznej. Strona, która zobowiązana zostanie przez uprawniony organ do ujawnienia informacji 

poufnej, niezwłocznie zawiadomi o tym stronę przeciwną. 

 Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 

wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji 

gwarantowały zabezpieczenie informacji poufnych przed dostępem osób trzecich 

nieupoważnionych do zapoznania się z nimi. 

 Obowiązek zachowania tajemnicy informacji poufnych obciąża strony przez okres obowiązywania 

umowy, a także po jej rozwiązaniu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 

13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) wobec osób, 

których dane osobowe zbiera w celu realizacji umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych 

przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

GWARANCJE I REKLAMACJE 

1. Wykonawca udziela …. miesięcznej (minimum 24 miesięcy) gwarancji jakości na przedmiot 

umowy.  Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru.  

2. O wadach fizycznych przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie 

po ich ujawnieniu, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę 

zawiadomienia stanowi protokół reklamacji, sporządzony przez Zamawiającego, przekazany 

Wykonawcy niezwłocznie po ujawnieniu wady w formie elektronicznej (na adres e-mail: 

……………) bądź faksem : (na nr: ……….). Wykonawca umożliwi składanie reklamacji w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od .. do ….. . 

3. Po otrzymaniu reklamacji, Wykonawca: 

1) rozpatrzy „protokół reklamacji” w ciągu 24 godzin licząc od dnia jego otrzymania i 

powiadomi Zamawiającego na piśmie o uznaniu bądź odmowie uznania zgłoszonej 

reklamacji w formie elektronicznej (na adres e-mail: ………..) lub faksem (na nr: ……….); 

w celu rozpoznania reklamacji Wykonawca może zbadać reklamowany przedmiot 

zamówienia w siedzibie Zamawiającego; 

2) w przypadku uznania zasadności wniesionej reklamacji: 

▪ jeżeli wady są usuwalne – usunie wady w terminie 48 godzin, przypadających w dni 

robocze, licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”, 

                          lub 

▪ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, bądź ich usunięcie będzie niecelowe – wymieni 

wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 48 godzin, przypadających w dni 

robocze, licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”; 

3) w przypadku odmowy uznania zasadności reklamacji, Zamawiający przekaże wadliwy 

przedmiot umowy do zbadania do biegłego odpowiedniej specjalności z listy biegłych 

sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. Orzeczenie wydane 

przez biegłego wiąże obie Strony i należy je traktować jako ostateczne. Koszty badania 

ponosi strona, której ocena wady okaże się błędna. Naprawa bądź wymiana przedmiotu 

wadliwego na wolny od wad (w przypadku orzeczenia potwierdzającego wystąpienie wady) 

nastąpi w ciągu 7 dni od daty wydania orzeczenia, na koszt Wykonawcy. 

4. Brak odmowy uznania reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 pkt 1 będzie traktowany jak 



 

 

uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

5. Wszelkie koszty związane z naprawą bądź wymianą przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór wadliwych przedmiotów Zamawiającego oraz 

dostarczenie naprawionych bądź nowych przedmiotów (po wymianie) do siedziby 

Zamawiającego. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z naprawą bądź 

wymianą przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia 

wszelkich formalności związanych z ewentualną wymianą wadliwego przedmiotu umowy na 

nowy – wolny od wad, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

przedmiotu umowy w czasie od przyjęcia do naprawy do czasu zwrócenia go (bez wad) 

Zamawiającemu. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

przedmiotu wadliwego, taki sam przedmiot wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo 

od chwili jego dostarczenia. Wymiany przedmiotu umowy, Wykonawca dokona bez żadnej 

dopłaty ze strony Zamawiającego. 

8. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu 

umowy niezależnej od uprawnień wynikających z rękojmi. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków określonych w 

niniejszej umowie i ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy 

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

zakresie:  

a) zmiany terminu dostawy towaru, o którym mowa w Umowie w przypadku zaistnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

b) obniżenia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów 

i usług;  

c) obniżenia ceny jednostkowej produktu;  

d) zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, przejęcia, 

fuzji, zmiany formy prawnej);  

e) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu pełnej zgodności jego substancji czynnych;  

f) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad 

proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, że Wykonawca z 

odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 7 dni) zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając 

stosowne dokumenty wystawione przez producenta, stwierdzające ten fakt;  

g) wprowadzenia przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się co najmniej 

takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie, w przypadku 

zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego w ofercie;  

h) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy. 

4. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy zmiany danych 

teleadresowych Stron oraz osób upoważnionych do kontaktu. Do skuteczności tych zmian 

wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych 

teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną. 



 

 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy, kodeksu 

cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy regulujące przedmiot 

niniejszej umowy. 

6. Oprócz przypadków wymienionych w niniejszej umowie i w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający 

ma prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w przypadkach i na zasadach określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

7. W zakresie praw i obowiązków Stron niniejszej umowy integralną część umowy stanowi SIWZ i 

oferta Wykonawcy z dnia …………….. 

8. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między 

nimi, a wynikających z umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeśli po przeprowadzonych 

negocjacjach, Strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać 

spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

10. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo cenowy (wg załącznika do oferty Wykonawcy) 

2) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia ….. 

3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru 
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Załącznik nr 3 do umowy  

 

 

Protokół odbioru z dnia ………………… (wzór) 

 

zgodnie z umową Nr ……………….. z dnia ………………… r. zawartą pomiędzy: 

 

Zamawiającym – Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 20, 21-500 Biała Podlaska,  

a 

Wykonawcą–…………………………………………………………………………………… 

 

Przedmiotem, której jest …………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

SPR SP ZOZ 21-500 Biała Podlaska, Grabanów 57 

 

Zamawiający: 

 

1) potwierdza ilość dostarczonego przedmiotu zamówienia, która wynosi ………….. szt. 

2) nie zgłasza zastrzeżeń co do jakości asortymentu, ilości i terminowości dostawy zamówionej partii 

przedmiotu zamówienia/ zgłasza zastrzeżenia¹: 

 

a) do jakości –  

 

b) do ilości –  

 

c) do terminowości dostawy –  

 

3) do dostarczonej partii przedmiotu zamówienia: 

a) została / nie została¹ dołączona faktura nr…………………… 

b) został / nie został¹ dołączony dokument określający (potwierdzający) cenę netto za 1 szt. 

przedmiotu zamówienia 

c) została / nie została¹ dołączona karta katalogowa, deklaracja zgodności, instrukcja 

użytkowania w języku polskim 

d) został / nie został¹ dołączony aktualny dokument dopuszczający do obrotu i użytkowania na 

terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

    

4) Zamawiający dokonał / nie dokonał odbioru ze względu na nw. okoliczności: wskazać 

okoliczności: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Podpisy osób upoważnionych do przekazania- odbioru: 

 

Ze strony Wykonawcy                                                                Ze strony Zamawiającego 

 



 

 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić  

 


