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załącznik nr 3.1 do SIWZ 

 

      ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DOSTAWY 

 
 

 

§ 1 – PRZEDMIOT  UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wyrobów 

medycznych według rodzaju i ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy  

2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne, użytkowe są zgodne ze złożoną ofertą. 
3. Wykonawca utworzy BANK IMPLANTÓW zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy w ilości określonej przez 

Oddział Okulistyczny [dotyczy ZADAŃ;................................]* 
4. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  –  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  umowy,  oraz  każdorazowym  

zamówieniem  ilościowo- asortymentowym wynikającym z „Zestawienia zużycia implantów” - przedmiot 
umowy odpowiadający wymogom stawianym w SIWZ 
[ dotyczy ZADAŃ;................................]* 

5. Przedmiot zamówienia winien posiadać świadectwa rejestracji oraz odpowiednie okresy ważności 
pozwalające Zamawiającemu na swobodne użytkowanie przez okres minimum 6 miesięcy liczony od 
terminu dostawy towaru. 

6. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania wyrobów z BANKU IMPLANTÓW (dalej: „Wyroby”) we 
właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.  

7. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone Wyroby począwszy 
od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.  

8. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca może przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego spis z natury 
Wyrobów. Termin spisu zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.  

9. Ewentualne braki lub uszkodzenia Wyrobów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają 
Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. 

 
§ 2 – CENA UMOWY 

 
1. Strony ustalają cenę za wykonanie przedmiotu Umowy, na podstawie złożonej Oferty Wykonawcy, na 

kwotę:  
a) Wartość netto………………………………………………. (słownie……………………………………………………………zł) 
b) Wartość VAT……………………………………………………(słownie ……………………………………………………………zł) 
c) Wartość brutto………………………………………………..(słownie ……………………………………………………………zł) 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania 
całości przedmiotu Umowy, na warunkach określonych Umową . 

3. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą. 
4. Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy , w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług [VAT]. 

 
§ 3 – TERMIN UMOWY 

 
Umowa obowiązuje od dnia .....................................do …................................ 

 
§ 4 – WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Zapłata z tytułu wykonanej dostawy odbywać się będzie, na podstawie zbiorczej faktury VAT wystawianej 

nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru umowy na podstawie, której 

realizowana jest dostawa/usługa. 
3. Zapłata z tytułu wykonanej dostawy/wykonanej usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, przez prawidłowo wystawioną fakturę VAT Strony rozumieją fakturę wystawioną 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa zawierającą  numer Umowy i elementy 
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wynikające z treści Umowy, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność 
nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu. 

4. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 3, 
Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw/usług objętych niniejszą umową. W przypadku 
zwłoki w zapłacie za dokonanie dostawy/usługi, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w 
wysokości nie wyższej niż 6% w skali roku wartości niezapłaconej w terminie faktury, jednak nie wyższej 
niż poziom odsetek ustawowych. W przypadku naliczenia odsetek Wykonawca zobowiązany jest do 
wystawienia noty odsetkowej. 

5. Strony ustalają, że przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do art. 518 k.c., a 
wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Ponadto bez pisemnej zgody 
Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia 
określonego art. 876 do 887 k.c. ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku 
zobowiązaniowego. 

6. W razie naruszenia ustaleń zawartych w ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% od wartości brutto zobowiązania, którego dotyczy 
naruszenie. 

7. Kara umowna, o której mowa w ust. 6 płatna będzie w drodze złożenia przez Zamawiającego pisemnego 
oświadczenia o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest 
uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia informacji o 
naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ust. 5. 

 
§ 5 – DOSTAWA 

 
1. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 

do siedziby Zamawiającego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3: 
a) do BANKU IMPLANTÓW - w terminie 2 dni roboczych na Oddział Okulistyczny , 
b) POZOSTAŁY  ASORTYMENT  -  w  terminie  5  dni  roboczych  [chyba,  że  Wykonawca  w  ofercie  

zadeklarował  inaczej]    od otrzymania od Zamawiającego zamówienia 
2. Dostawy przedmiotu umowy określonego w §1, realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie pisemnych 

(faksowych) zamówień częściowych „Zamawiającego” i dostarczane będą [*do BANKU IMPLANTÓW 
Zamawiającego-blok okulistyczny]- do siedziby Zamawiającego przy ul. Gdyńskiej 1/3 w Wołominie wraz 
z dokumentem dostawy (WZ, listem przewozowym). W przypadku dostarczenia towaru przez firmę 
kurierską, dokument dostawy należy zapakować wraz z przedmiotem dostawy. 

3. DOKUMENT DOSTAWY zawierać będzie zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 18 kwietnia 2013 r w sprawie 
„zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ o 
udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ” [ Dz.U.2013, 
poz. 489 z późn.zm.]  następujące dane: 

a) nazwę wyrobu medycznego, 
b) nazwę [firmę]producenta, 
c) numer serii i datę ważności, 
d) liczbę sztuk w opakowaniu, 
e) liczbę opakowań 
f) cenę opakowania wraz z należnym podatkiem VAT, 
g) cenę opakowania wraz z należnym podatkiem VAT po rabacie lub upuście , jeżeli został udzielony. 
h) numer katalogowy 

4. Wykonawca zdeponuje u Zamawiającego podstawowy zestaw implantów w tzw. BANKU IMPLANTÓW w 
terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy [ dotyczy ZADAŃ;3,7 i 8.].* 

5. Zamawiający zobowiązany jest, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od udzielenia świadczenia 
zdrowotnego, do przesłania do Wykonawcy, wykazu wykorzystanych podczas udzielonego świadczenia 
implantów[dotyczy ZADAŃ;3,7 i 8].* 

6. Wykaz implantów wykorzystanych podczas udzielonego świadczenia zdrowotnego określony zostanie w 
„Zestawieniu zużycia implantów”, spisywanym po wykonaniu świadczenia zdrowotnego. “Zestawienie 
zużycia implantów” podpisywane jest każdorazowo przez osobę udzielającą świadczenia zdrowotnego 
(osobę wykonująca zabieg lub nim kierującą) uprawnioną przez Zamawiającego.* 

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania od 
Zamawiającego informacji o zużyciu implantów, do uzupełnienia depozytu podstawowego zestawu 
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implantów o wykorzystane jego elementy.* 
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w dzień roboczy, w godzinach 07:00 - 14:00, 

własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego. 
9. Dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy powinien znajdować się w uzgodnionych 

opakowaniach,  mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne, tzn. w szczególności rodzaj, nazwę wyrobu, 
ilości sztuk w opakowaniu zbiorczym, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

10. W przypadku, gdy dostarczone zamówienie cząstkowe będzie niezgodne z określonym w SIWZ lub 
niekompletne, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (wymienić na właściwe) w terminie 3 (trzech) dni 
roboczych od dnia powiadomienia faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym powyżej lub 
przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu od 
innego dostawcy przedmiotu umowy w ilości i asortymencie odpowiadającym zamówieniu złożonemu u 
Wykonawcy obciążając go kosztami zakupu. 

12. Odpowiedzialnym za realizację umowy pod względem realizacji przedmiotu zamówienia ze strony 
Zamawiającego jest w zakresie;  
a) BANKU IMPLANTÓW - Oddziałowa Bloku Okulistycznego, …..........................................tel.[22]76.33.226 
b) pozostałego asortymentu – APTEKA Szpitalna , tel.[22]76.33.329., 

która przed każdą dostawą określi telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, rodzaj i ilość 
zamawianego przedmiotu umowy. 

13. Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest: 
............................................................................................................................................................................... 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu prognozowanej ilości o 50%, Wykonawca 
zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu nie wykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej ilości 
przedmiotu umowy określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

15. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w ofercie Wykonawcy, będzie dostarczany w 
asortymencie i ilościach wynikających z “Zestawienia zużycia implantów”, lub przesyłanych pisemnych 
zamówień cząstkowych w najwyższej jakości. Przedmiot umowy będzie oznaczony i opakowany zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

16. Wykonawca upoważni swojego pracownika do stałych kontaktów z Zamawiającym, przede wszystkim do 
przyjmowania zamówień cząstkowych, nadzorowania poszczególnych dostaw, przyjmowania reklamacji itp. 
Imię i nazwisko oraz numer kontaktowy (nr telefonu, fax, adres e-mail) pracownika zostanie wskazany na 
piśmie przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby 
Zamawiającego, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości  
oraz cykliczności  dostaw, korekty    zamówionych ilości w dół lub w górę, w przypadku zaistnienia 
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. 

18. Nie dopuszcza się zamienników w oferowanym przedmiocie zamówienia. Wyjątek stanowią okoliczności , 
których Zamawiający nie mógł w chwili zawarcia umowy przewidzieć. 

19. Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia: 
a) pisemnej informacji w języku polskim zawierającej wszystkie niezbędne dla bezpośredniego 

użytkownika dane, 
b) instrukcji w języku polskim dotyczącej magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia. 

 
§ 6 – GWARANCJA, REKLAMACJE 

 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy posiada wymagane przez przepisy prawa 

stosowne zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji. 
2. Wszelkie reklamacje, zarówno ilościowe jak i jakościowe w przedmiocie umowy lub w instrumentarium, 

zgłaszane będą Wykonawcy w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od ich wykrycia przez Zamawiającego. 
Zgłoszenie reklamacji uważane będzie za skuteczne, jeżeli nastąpi w formie właściwej dla zamówienia, tj. 
za pomocą faksu lub drogą e-mail. Przedmiot umowy o niepełnej jakości wymieniony będzie przez 
Wykonawcę na wolny od wad, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania w tym zakresie 
reklamacji od Zamawiającego. To samo dotyczy terminu uzupełnienia przez Wykonawcę braków 
ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy. 

3. Dostarczenie przedmiotu umowy, stosownie do postanowień ust. 2, nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§ 7 – ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 
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1. Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca przypadającego po miesiącu w którym nastąpiło to rozwiązanie. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku  do treści oferty Wykonawcy, pod 
warunkiem, że  zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności 
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: 
a) zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych 

produktów z  obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku 
możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności. 

b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego wyrobu medycznego za 
cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową. 

c) zmiany numeru katalogowego/nazwy wyrobu medycznego, wielkości opakowania przy zachowaniu 
jego parametrów - w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez producenta. 

d) dostawy wyrobu medycznego po cenach niższych niż określone w niniejszej   umowie (np. w wyniku 
promocji lub  zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.), 

e) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej 
obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1. 

f) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zmiany zasad gromadzenia środków 
w pracowniczych planach kapitałowych, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

g) zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2, 3 oraz 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej 
umowy. 

 
§ 8 – NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

 
1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

a) Maciej Gwóźdź – Ordynator Oddziału Okulistycznego tel.: (22) 76.33.229, 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
tel.: ………................... 
e-mail: ……………………. 
faks:……………………….. 
 

3. Zmiana postanowień ust. 1 i 2 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. Zmiana taka nie stanowi 
zmian postanowień Umowy 

 
§ 9 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych : 

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części umowy, 
za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 

2. Warunki odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: 
a) nieterminowa trzykrotna realizacja dostaw, 
b) zmiana cen bez uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie  
wykonuje, bądź nienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania umowne. 

4. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących 
wyniknąć z Umowy. 

6. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, których nie udało się rozstrzygnąć 
polubownie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. Warunkiem 
skutecznego skierowania przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego jest wyczerpanie 
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toku postępowania ugodowego określonego w ust. 3-5. Strony zgodnie dopuszczają, iż wymiana 
korespondencji w trakcie postępowania ugodowego może odbywać się pocztą elektroniczną. 

7. Podjęcie negocjacji ugodowych nastąpi na pisemny „Wniosek  o pozasądowe rozwiązanie sporu” 
Wykonawcy, w którym zostanie określony, przedmiot sporu, jego wartość, opis zawierający informację 
dotyczące przedmiotu sporu (tj. data zawarcia umowy, przedmiot umowy, warunki płatności, przebieg 
dotychczasowych rozmów polubownych, żądanie Wykonawcy oraz wszelkie informacje i argumenty mające 
znaczenie dla wypracowania między Stronami porozumienia).    

8. Zamawiający  najpóźniej w terminie 30 dni roboczych udzieli Wykonawcy odpowiedzi na złożony wniosek, 
że wskazaniem swojego stanowiska i propozycji ugodowych. Z ważnych powodów powyższy termin może 
być przez Zamawiającego wydłużony o kolejne 30 dni robocze.  

9. Akceptacja przez Wykonawcę propozycji ugodowych przedstawionych przez Zamawiającego skutkować 
będzie podpisaniem ugody między stronami. W przypadku braku akceptacji przedstawionych przez 
Zamawiającego propozycji  zostanie sporządzony pisemny protokół, że brak jest możliwości polubownego 
załatwienia sprawy z podaniem przyczyny. Protokół zostanie sporządzony najpóźniej w terminie 14 dni  od 
dnia pisemnego poinformowania  Zamawiającego przez Wykonawcę  o braku akceptacji złożonych 
propozycji ugodowych. 

10. Strony zgodnie oświadczają, iż skierowanie przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego 
bez wcześniejszego przeprowadzenia obligatoryjnego postępowania polubownego opisanego w ust.3-5 
będzie traktowane jako przedwczesne wytoczenie powództwa.  

11. Strony zgodnie postanawiają, że Wezwanie do zapłaty wysłane przez Wykonawcę do Zamawiającego nie 
stanowi próby polubownego załatwienia sporu. 

12. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 


