
                                                                                                                                                                                                         

PROJEKT UMOWY DOSTAWY 
zawarta na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „Pzp” (Dz.U. z  
2019 r., poz.2019 ze zm.) 
 
w dniu …………… roku w Suwałkach, pomiędzy: 
 
Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  ul. Szpitalna 60,  wpisanym do rejestru  Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział KRS  pod numerem KRS: 0000057017, 
NIP: 844-17-86-376, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 
 
1. …………… – ……… 

a 
 

……..  prowadzącą działalność pod nazwą …………..działającą zgodnie z  wpisem ……….. prowadzonego przez 
………………….., NIP ……………….., KRS …………………….zwaną w dalszej treści umowy 
„WYKONAWCĄ” dostawy, reprezentowaną przez: 

 

…………………  - ……………  
 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa membran kolagenowych do ubytków chrzęstnych dla 
Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ilości, asortymencie i cenach 
określonych w ofercie Wykonawcy określonych w załączniku nr 1  do Umowy .  

2. Przedmiot umowy obejmuje  udostępnienie instrumentarium, wg zasad określonych w załączniku nr 2a do 
umowy. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie złożenia do depozytu znajdującego się na 
Bloku Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera W Suwałkach  po minimum 1 sztuce 
każdego rodzaju asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo –cenowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania depozytu określone są w załączniku nr 2b do umowy.  
5. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zapewnia bezpłatne szkolenia personelu medycznego 

Zamawiającego w zakresie technik operacyjnych z zakresu objętego umową na koszt Wykonawcy w siedzibie 
Zamawiającego. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do 
obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych 2010 (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm..) oraz dyrektywami europejskimi. 

6. Ilość Towaru wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania 
Umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie 
obowiązywania Umowy może być mniejsza maksymalnie o 30%. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania 
Umowy mniejszej ilości Towaru, kwota określona w § 1 ust.8 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy 
nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.   

7. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający będzie zamawiał towar o wartości nie przekraczającej 
kwoty określonej w ust. 8. umowy 

8. Za wykonanie dostaw określonych  w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w ilościach ustalonych w załączniku nr 1 do 
umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie : 

 
Brutto: ……….. PLN ( słownie: ……………. ), w tym  należny  podatek VAT w wysokości  ……% 
 

9. Zamawiający za wykonanie poszczególnych dostaw zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na   podstawie cen 
jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 1 do umowy i ilości faktycznie dostarczonych  towarów. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wszystkie świadczenia Wykonawcy 
konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego terminowego wykonania przedmiotu umowy.  

 
§ 2  

1. Zamówienia będą składane faksem lub pocztą elektroniczną , lub  pisemnie przez osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego – pracownika  Działu Eksploatacyjnego  

2. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do magazynu  Zamawiającego w Suwałkach, ul. 
Szpitalna 60 w ciągu 2  dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia w godz. 8,00 – 14,00. 



3. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

4. Za datę i miejsce dostawy uważa się dzień wydania towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru. Przyjęcie 
towaru musi być poprzedzone badaniem ilościowo-asortymentowym przez osobę do tego upoważnioną. 

5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru w przypadku ujawnienia w zamówionej częściowej partii 
towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego towaru oraz 
towaru przeterminowanego lub uszkodzonego. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada przepisom, normatywom technicznym 

obowiązującym w Polsce. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane artykuły w ramach umowy są wysokiej jakości i 
zapewniają należyte bezpieczeństwo. 

2.  Wykonawca dostarczy towar: 
1) który spełnia wymóg dopuszczenia go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia 
2) o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności      
zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów. 

3. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. 
4. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa 

producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z 
informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy 

5.  Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, iż towar jest wadliwy. 
6. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną  przez pracownika Działu 

Eksploatacyjnego  każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie 
7. Towarem wadliwym jest w szczególności towar nie spełniający wymogów określonych w ust. 1, 2 , 3 i 4 oraz 

mający innego rodzaju wady fizyczne lub prawne. 
8. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od daty jej 

otrzymania; jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar wolny od wad Wykonawca dostarczy w terminach 3 dni 
roboczych . 

9. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy 
na jego koszt i ryzyko. 

10. Koszty związane z reklamacją towaru obciążają Wykonawcę. 
 
 

§ 4 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu  umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 
określonym w § 3 ust. 8 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie 3 kolejnych zamówień złożonych przez 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia oświadczenia o rozwiązaniu  umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dostarczy towarów spełniających wymóg dopuszczenia przedmiotu 
zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia.  

 
 

§ 5 

1. Zapłata realizowana będzie na rachunek bankowy nr: ………  w terminie 30 dni od daty wpływu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego, przez Wykonawcę, . Na fakturze 
powinien znajdować się numer umowy dostawy  wraz z wyodrębnieniem wszystkich pozycji dostarczonego 
towaru oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT. 

2. Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego 
wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. 

3. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu cywilnego, a 
wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego oraz podmiotu określonego w 
art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2014r. o działalności leczniczej (DZ.U.2020poz. 295 ze zm.). 

4. Bez zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego Zamawiającego wierzytelności wynikające z 
niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. 876 do 887 



Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego 
wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

5. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy 
Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa. 

6. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich 
czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z 
niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego 
Zamawiającego. 

7. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować nieważnością tej czynności prawnej oraz dodatkowo 
obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % 
wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej, osoba trzeci. 

§ 6 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy 
dostaw w wysokości 0,5 % wartości  brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin 
określony w § 2 ust.2 umowy. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru 
wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień 
zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 8 umowy. 

3. W przypadku zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 ust.2 umowy oraz w przypadku 
zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej 10 dni Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W 
tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami 
wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy  określonej w § 1 ust. 1 umowy w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której stanowi ust. 4 w przypadku rozwiązania  
umowy z powodu dostarczenia towaru nie spełniającego wymogów dopuszczenia go do użytku w 
placówkach ochrony zdrowia 

6. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania. 

7. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 
8. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie przekroczy 30% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust.8 Umowy. W przypadku, gdy wartość kar umownych 
przekroczy 30% Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 
przyczyny odstąpienia 

 
§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

3.  Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1  pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące 
okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści 
złożonej oferty, w zakresie: 

a)   wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania 
umowy w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 8, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 

b) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku 
nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, a o czym Wykonawca nie 
mógł wiedzieć z chwilą zawarcia niniejszej umowy, na tzw. zamiennik pod warunkiem, że spełni on 
wszystkie wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednostkową netto i brutto; 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem 
umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy w zakresie łącznej wartości umowy, o 
której mowa w § 1 ust. 8  umowy. 

d) numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania – w 
przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony albo wystąpi  
przejściowy brak produktu,  przy czym nie wpłynie to na zwiększenie wartości pakietu i będzie to produkt o 
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. 

e)  zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy 
dotyczących stawek VAT, przy czym zmiana nastąpi w wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian  



         Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:  

           1) zmiany statusu prawnego Zamawiającego,  
           2) ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,  
           3) istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych ,  
           4) zmian organizacyjnych u Zamawiającego,  

   rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze 
miesięcznego    jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 456 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 8 

 
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 9 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.. 

§ 10 
 
1. Umowę zawiera się na czas określony, 12 miesięcy, tj. od ……….. do …………..r. 

Umowa przestaje obowiązywać przed terminem określonym w ust. 1, w przypadku wyczerpania asortymentu 
stanowiącego przedmiot zamówienia bądź w przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 8;  

 
§ 11 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                  WYKONAWCA:  

 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 



UMOWA DEPOZYTU 

zawarta w ………... pomiędzy szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach z siedzibą w 16-400 
Suwałki, ul. Szpitalna 60, działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000057017, NIP 844-17-86-376,  
reprezentowanym przez : 
 
……………..- ……………. 
, zwanym dalej „Zamawiający  „  
 

a 
 

……..  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą …………..działającą zgodnie z  wpisem ……….. 
prowadzonego przez ………………….., NIP ……………….., KRS …………………….zwaną w dalszej treści 
umowy „WYKONAWCĄ” dostawy, reprezentowaną przez: 
 
o następującej treści: 
 

§1 
1. Wykonawca  składa Zamawiającemu  w depozyt towary  będące przedmiotem umowy dostawy nr ……… z dnia 

……….. w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
2. Wykonawca zdeponuje na Bloku Operacyjnym  Zamawiającego asortyment, w ilości po minimum 1 szt. każdego 

asortymentu  w terminie 2 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  
3. Z przekazanego depozytu zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem przekazanego asortymentu (opis, 

ilość) i określoną wartością na podstawie formularza cenowego. Protokół zatwierdza Wykonawca i upoważniony 
pracownik Zamawiającego. 

§2 

1. Wykaz asortymentu wykorzystanego podczas udzielania świadczeń zdrowotnych określony zostanie w 
„Protokole zużycia”, spisywanym po wykonaniu świadczenia zdrowotnego. “Protokół zużycia” podpisywany 
będzie każdorazowo przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego tj.: lekarza wykonującego zabieg . 

2. Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych na podstawie „Protokołu 
zużycia „ wysyłanych do Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zabiegu, raport zużycia stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury. 

3. Przyjęcia przedmiotu umowy dokonuje osoba upoważniona przez Zamawiającego do tej czynności, która dokona 
odbioru ilościowo-asortymentowego.  

4. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy depozyt zostanie rozliczony poprzez remanent końcowy 
potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

5. Wykonawca winien zagwarantować dostawę (transport) przedmiotu zamówienia na Blok Operacyjny w 
uzgodnionych opakowaniach, z oznaczeniem fabrycznym i innym, zgodnie z warunkami przewidywanymi przez 
producenta danego asortymentu oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed 
czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami. 

6. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy opis zawierający w szczególności: rodzaj, nazwę wyrobu, ilość sztuk w 
opakowaniu zbiorczym, nr serii, datę ważności, nazwę i adres producenta będącego przedmiotem dostawy.  

§3 

1. W imieniu Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy z Wykonawcą jest:  
     Pracownik  Działu Eksploatacyjnego tel. …………… w godz. od 07:30-15:05 w dni robocze . 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest:  
…………….. tel. ……….  

 
 

§4 



1. Umowa zawarta zostaje na okres obowiązywania umowy nr …………… z dnia ……………. 
2. Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy. 

 
§5 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.  

§6 
 
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

§7 

Spory pomiędzy stronami, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§8 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
Zamawiający           Wykonawca  

 
 
 
 
 
 

 


