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                            Załącznik nr 4 do SIWZ 

                 Umowa  Nr __________/G- PSK/ …   zawarta  w  Poznaniu  w  dniu ___________ 

po wyborze oferty Wykonawcy  w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego, prowadzonym w  trybie  
przetargu nieograniczonego na  podstawie  art. 39 ustawy z dnia  29  stycznia  2004 r. - Prawo  zamówień  publicznych  
(t.j. Dz. U.  z  2019 r. poz. 1843 ze zm. ), oznaczonym  nr  sprawy  PN – 44/20,  rozstrzygniętym  dnia ………  

pomiędzy 

Ginekologiczno – Położniczym  Szpitalem  Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola  
Marcinkowskiego  w Poznaniu  ul. Polna  33,  60-535  Poznań  wpisanym  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki  
Zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań - Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  Wydział  
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  Nr  0000002866, REGON  000288840   reprezentowanym  przez : 

1. ________________________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej Zamawiającym   

a 

__________________________, działającym  na  podstawie  wpisu  do _______________________________,   

KRS: __________________, REGON : __________________,  NIP : ___________________   reprezentowanym  przez : 

1. ________________________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą 

§  1  Przedmiot  umowy 

1. Na  podstawie  udzielonego zamówienia publicznego Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  do  siedziby  
Zamawiającego  przedmiot  umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa pożywek hodowlanych  dla Pracowni Embriologii,  szczegółowo opisanych w   
Załączniku Nr 1  do niniejszej Umowy. 

3. Załącznik Nr 1 do Umowy  określa  rodzaj  nabywanych  artykułów, ilości  oraz  ich ceny jednostkowe. 

4. Szczegółowe  zasady  świadczenia  dostawy  określa/-ją: 
a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
b. Złożona przez Wykonawcę oferta  
c. Formularz asortymentowo-cenowy  -  Załącznik  Nr 1 do Umowy 
d. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

obowiązujące w GPSK UM dotyczące wszystkich dostawców towarów i materiałów  - Załącznik Nr  2 do 
Umowy. 

-  stanowiące  integralną  część  umowy. 

5. Dostawa  określona  w  niniejszym  paragrafie  winna  być  świadczona  na  warunkach  określonych  w  niniejszej  
umowie. 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy: 

Wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2015 roku, poz. 
1087) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 roku w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. z 
2015 roku, poz. 1686). 

1.   Wykonawca oświadcza, że znane są mu wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja ośrodka medycznie 
wspomaganej prokreacji lub banku komórek rozrodczych i zarodków dotycząca towarów, o których mowa w § 1 
ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 
2015 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek 
rozrodczych i zarodków. 

2.  Zgodnie z § 8.1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 roku w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków, wraz z 
pierwszym dostarczeniem towarów, Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu dokumentację tych 
Towarów (załącznika nr 1) zawierającą: 

 a)  pełną nazwę producenta towaru; 
 b)  nazwę towaru; 
 c)  numer wersji; 
 d)  dane osoby sporządzającej, zatwierdzającej i weryfikującej  towar; 
 e)  kartę charakterystyki lub kartę danych bezpieczeństwa materiałowego; 
 f)  obowiązujące wymagania lub normy i metody badań stosowanych w celu kontroli jakości 
 g) opis opakowania i sposób jego oznakowania; 
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 h)  warunki przechowywania i transportu; 
 i)  wykaz dokumentów związanych z technologią produkcji i kontrolą jakości 
 j)  okres przydatności do użycia określony w dniach / miesiącach 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o 
zmianach dotyczących dokumentacji, o której mowa § 2 ust. 2, lit. od e) do h) niniejszej umowy oraz przesłania 
jednocześnie Zamawiającemu wszelkich dokumentów, stanowiących aktualizację załącznika nr 1 i dokumentacji, o 
której mowa w § 2 ust. 3 Umowy 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o powzięciu wiadomości o 
zgłoszeniu towaru w powiadomieniu o zdarzeniu niepożądanym, jeżeli stwierdzona wada towaru wskazuje, że 
dotyczy ona również towarów dostarczonych do Zamawiającego. 

5.  Każda ze Stron zobowiązuje się do poddania się kontroli ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie 
wynikającym z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności (Dz. U. 2015r., poz. 1087). 

§  3  Termin  realizacji 

1. Dostawa przedmiotu umowy opisanego w Załączniku Nr 1 do Umowy odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 
24 miesięcy tj. od  dnia  ___________do  dnia  __________ na koszt i staraniem Wykonawcy do siedziby 
Zamawiającego w Poznaniu,  przy ul.  Polnej  33. 

2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w nieprzekraczalny6m terminie 5 
dni od dnia złożenia zamówienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, pisemnie, faksem lub e – 
mail, zgodnie ze złożonym zamówieniem z zastrzeżeniem ust. 3 

3. Dostawy w trybie awaryjnym będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 2. 

4. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę zawierającą nazwę wyrobu, ilość, cenę, ilość sztuk w 
opakowaniu, rodzaj opakowania, nazwę producenta / wytwórcy, nr serii i datę ważności wyrobu, kod 
katalogowy / numer referencyjny wyrobu , którą doręczy tego samego dnia Zamawiającemu. Faktura winna 
zawierać również numer umowy, na podstawie której realizowana jest dostawa. 

W przypadku braku możliwości umieszczenia powyższych informacji na fakturze Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca zamieścił je w odrębnym dokumencie dołączonym do faktury. 

5. Do każdej serii dostarczanych wyrobów Wykonawca dołączy :  
a.   Ulotkę informacyjną w języku polskim  
b.  Certyfikat MEA (Mouse Embrio Assay)  – w odniesieniu do poz. 1, 2, 3, 4. 
c. Certyfikat LAL, potwierdzający testowanie wyrobu na obecność endotoksyn 

6. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dołączy: 
a. certyfikat europejski  
b. certyfikat medyczny  
c. Karta charakterystyki lub karta danych bezpieczeństwa materiałowego  

 
7. Umowa obowiązuje do terminu określonego w ust. 1 lub wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1.   

 
8. Wskazane w załączniku nr 1 do umowy ilości dla danego asortymentu są ilościami szacunkowymi. W związku z 

tym Zamawiający zastrzega, że przedmiot umowy realizowany będzie według faktycznych potrzeb a wskazane 
ilości w danej pozycji asortymentowej nie są wiążące co oznacza, iż Zamawiający może dokonywać swobodnej 
zmiany ilości pomiędzy pozycjami asortymentowymi określonymi w danej części zamówienia.  Zamawiający 
będzie realizować przedmiot zamówienia do maksymalnej kwoty określonej w § 5 ust. 1 

 
 §  4  Zasady współpracy i kontaktowania się Stron 
 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 
informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o zaistniałych w tym 
zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na 
piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się 
współdziałać w zakresie rozwiązywania sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy. 

2. Osobą reprezentującą Zamawiającego: 
a. w kontaktach w zakresie realizacji umowy oraz upoważnioną  do  sprawowania  bezpośredniego  nadzoru  

nad  jej realizacją  jest; ………………………………………………………………….  tel. ……………………….e-mail 
……………………………………..@gpsk.ump.edu.pl 

3. Osobą reprezentującą Wykonawcę  w kontaktach w zakresie  realizacji  umowy  jest; 

 a. ……………………………………………………  tel. ………………………………………….e-mail:…………………………………………….. 

4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa  w  ust. 2-3. 
5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2-3, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, wraz z 

podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej osoby 
mieniającej jedną z osób, o których mowa w ust.2-4. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2-3, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
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7.     Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią 

należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów 
telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych.  

         W przypadku zmian dotyczących numeru konta bankowego Zamawiający wymaga powiadomienia złożonego 
zamawiającemu w formie pisemnej, podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentacji wykonawcy. Zmiana 
powyższych danych, w przypadku braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać 
negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres 
będzie uważana za  skutecznie doręczoną. 

 

§  5  Wartość  przedmiotu  umowy 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu  umowy  określonego  w  § 1 Wykonawca otrzyma łączne maksymalne 
wynagrodzenie w wysokości: 

a. netto  ………………………..  zł,  

b. brutto:  ……………………..  zł,   

2. Ceny jednostkowe produktów oraz stawki podatku VAT  określa Załącznik Nr 1 do umowy, stanowiący integralną 
jej część. 

3.  Na wynagrodzenie, o którym  w  ust. 1 niniejszego paragrafu  składają się wszystkie koszty związane  z 
wykonaniem umowy. 

4.   Wykonawca  zapewnia  niezmienność  ceny przez okres obowiązywania umowy. Zmiana ceny jest możliwa na 
zasadach określonych w § 14 umowy. 

 
§  6  Warunki  płatności 
 

1. Strony  ustalają, że  rozliczenie dostaw objętych  niniejszą  umową  będzie się odbywało za dostawę każdej partii 
towaru. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, za dostawę każdej partii towaru obliczane będzie w oparciu o ilości 
faktycznie dostarczonych produktów z uwzględnieniem cen jednostkowych przedstawionych w Załączniku Nr 1 
do Umowy stanowiącym  integralną jej część. 

3. Termin zapłaty, w jakim Zamawiający uiści wynagrodzenie Wykonawcy, za dostawę partii towaru, o której mowa 
w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy: 
………………………………………………,………. w terminie 60 dni, od dnia doręczenia faktury przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

4.     Odsetki za opóźnienie w zapłacie należności pieniężnej naliczane będą w wysokości ustawowej. 
5.   W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie, dokonywane przez Zamawiającego spłaty będą zaliczane w 

pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a dopiero w dalszej kolejności na poczet należności 
ubocznych, a zwłaszcza odsetek. 

6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może przelać 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie ani ustanawiać na nich zabezpieczeń. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktury drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na 
zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.  

  Zamawiający wymaga złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, że zamierza przesyłać do    
Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne. 

8. W przypadku, gdy stroną niniejszej umowy jest konsorcjum, dochodzenie należności od zamawiającego jest 
możliwe wyłącznie przez tego członka konsorcjum, który faktycznie wykonywał zamówienie (zakaz dochodzenia 
należności od  Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny Wykonawca). W razie, gdy w 
umowie ustanawiającej konsorcjum zawarty jest zapis, z którego wynika, że pomiędzy członkami konsorcjum 
istnieje solidarność wierzycieli, zapis taki nie jest skuteczny wobec Zamawiającego. 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w 
umowie. 

10. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych 
za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm 
podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza 
zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% 
lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

11. Wykonawca oświadcza, że jego rachunek bankowy wskazany w umowie znajduje się na białej liście czynnych 
podatników VAT oraz jest objęty mechanizmem split payment.  

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT 
prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na w/w liście, zamawiający, 
wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie 
oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.  Tym samym wykonawca oświadcza, że numer rachunku 
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rozliczeniowego jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje na w/w liście. Wykonawca 
zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru 
rachunku bankowego w trakcie trwania umowy, tj. zmiany numery rachunku bankowego lub jego wykreślenia z 
w/w listy przez organ podatkowy najpóźniej 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.  

 
§  7  Podwykonawcy 

1.  Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie/ za pomocą  następującego podwykonawcy:   
……………………………………………………………………………………….. . 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom zastosowanie mieć będą przepisy art. 36b ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2019 roku, poz. 1843 ze zm.). 

 

§  8  Gwarancje  jakości 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony  przedmiot umowy posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i 
używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w 
terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne, w tym niekompletność 
przedmiotu umowy oraz wady prawne, w tym za ewentualne naruszenia obowiązującego prawa w związku z 
ewentualnym nieuprawnionym  wprowadzeniem  do obrotu i używania przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek 
jego elementu na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  szczególności  skutkującego  roszczeniami osób 
trzecich.  

 
§  9  Obowiązki Wykonawcy wynikające z wdrożonego  zintegrowanego systemu zarządzania 

1. Zamawiający informuję Wykonawcę, że posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania (standardy 
akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, System Zarządzania Jakością zgodny z 
normą ISO 9001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000). 

2. Zamawiający informuje, że współpraca z Wykonawcą będzie podlegała ocenie. Ocena dokonana zostanie wg 4 
kategorii oceny: jakość  produktu, szybkość dostawy,  zgodność dostawy z umową,  szybkość załatwienia 
reklamacji. 

3. Ocena dokonana  będzie  po  6 miesiącach, a o wynikach oceny zamawiający będzie informował Wykonawcę na 
piśmie. 

§  10  Kary  umowne 

 
Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych 
w następujących  przypadkach i wysokości: 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za niedostarczenie  przedmiotu  umowy  w  terminie,  o  którym  mowa  w  § 3  ust. 2  i ust. 3  w  wysokości  
2%  wartości  brutto  niedostarczonej partii zamówienia  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki, 

b. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu 
okoliczności, za które  odpowiada  Wykonawca  w  wysokości  10%  wartości  umowy brutto określonej  w  §  
5  ust. 1. 

c. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej 
podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 %  wartości brutto umowy określonej  w  §  5 ust. 1. 

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w  § 8 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania 
pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości 200,00 zł. brutto za każde tego rodzaju zdarzenie. 

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną:   

a. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy  przez  Wykonawcę  z  powodu  
okoliczności,  za  które  odpowiada  Zamawiający  w  wysokości  10 % wartości brutto umowy określonej  w  
§  5  ust. 1,  za  wyjątkiem  okoliczności  wymienionych  w  art.  145  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  
Prawo  zamówień  publicznych. 

3. W przypadku nieuiszczenia Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek 
ustawowych. 

4. Strony niezależnie od  kar  umownych  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  prawa  
cywilnego  przewyższającego  kary  umowne. 

5. Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku 
zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest 
uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom 
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umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy 
wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna 
decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie przez 
Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie z tego tytułu. 

§ 11 Zakup interwencyjny 

   1. W przypadku niezrealizowania przez wykonawcę zamówienia częściowego w trybie zwykłym w terminie, o 

którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 lub dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, bądź niezrealizowania 

świadczenia gwarancyjnego lub z tytułu rękojmi w terminach określonych w § 12 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 cena zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy wynikającej 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. 

1. 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 § 9 ust. 1 lit. a). (tj. kary 

umownej z tytułu zwłoki w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego/lub 

umowy w przypadku zwłoki w dostawach częściowych asortymentu pozbawionego defektów jakościowych 

w odniesieniu, do których została złożona reklamacja, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki). 

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

 

§  12 Odstąpienie  od  umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy / wypowiedzieć / rozwiązać umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
2. Odstąpienie  od  umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  

jednostronnie  w  każdej  chwili;  w  szczególności,  w  przypadkach : 

          a)    w  trybie  określonym  w  art.  145  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień   publicznych, 

          b)   w  przypadku  trzykrotnego  dostarczenia  przedmiotu  umowy  niezgodnego  z  umową,  wadliwego,  złej  
jakości  lub  ze  zwłoką  w okresie jednego  kwartału. 

Powyższe przysługuje Zamawiającemu od dnia podpisania umowy do jej zakończenia. 

3.     Z  tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne  inne  roszczenia  poza  roszczeniem o zapłacenie  za  
rzeczy  już dostarczone  Zamawiającemu. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy / wypowiedzieć /  rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 

a) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d, 1e ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający 
udzielił zamówienie z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku rozwiązania umowy na zasadach wskazanych w ust. 5 wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§  13  Reklamacje 
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1. W  przypadku  stwierdzenia,  że  przedmiot  dostawy  ma  wady  lub  jest  niezgodny  z  umową  Zamawiający  ma  

prawo  odmówić  odbioru  do  czasu  zaoferowania  przedmiotu  umowy  zgodnego  z  umową  lub  wolnego  od  
wad. 

2. Zamawiający sporządza protokół reklamacji, który stanowić będzie podstawę wymiany wadliwego asortymentu 
na pozbawiony wad. O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
pisemnie, za pomocą faksu na nr ……………………………………………… lub poczty elektronicznej na adres 
……………………………………………@ ……………………………………… nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zrealizowania 
dostawy. 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  załatwienia  reklamacji  Zamawiającego  niezwłocznie,  nie  później  jednak  
niż  w  ciągu  7  dni  od  daty  otrzymania  zgłoszenia  o  wadzie. 

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odmowy  przyjęcia  towaru w całości  lub  w  części  jeżeli: 
a. jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności inny niż 

wymagany w opisie przedmiotu zamówienia,  
b. jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone, 
c. dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer referencyjny niż ten, który 

figuruje na fakturze, 
d. dostarczono  towar  w opakowaniu innym niż  wymienione w Załączniku Nr 1 do Umowy, Formularzu 

asortymentowo-cenowym. 

§ 14  Zmiana  postanowień  umowy 

 
1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 
 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci o których mowa w art. 
144 ust. 1 pkt. 2-6 z zachowaniem zasad o których mowa w art. 144 ust. 1a – 1e ustawy Pzp. 
 

3. Z uwzględnieniem zapisu art. 142 ust. 5 w zw. z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: 
 
3.1 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze 
zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian, 

 
 3.2  aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 
3.3 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne. 

3.4  aneks cenowy dopuszczajacy zmianę ceny w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018r o 
pracowniczych planach kapitałowych.   
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 3.1,  pkt. 3.2  i  pkt. 3.3 jest potwierdzenie powstania 
okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania  
wpływu  zmiany stawki podatku od towarów i usług , wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zmiany 
składek na ubezpieczenie na zwiększenie kosztów realizacji umowy będących podstawą do zwaloryzowania 
wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy. 
 

4. Z uwzględnieniem zapisu art.  144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki 
tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: 
 
4.1  aneks cenowy dopuszczający  jedną zmianę ceny   w okresie obowiązywania umowy w oparciu o wysokość 

wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (wskaźnik średnioroczny) podanego w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, z 
zastrzeżeniem, że  waloryzacja może nastapić po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy,  

 
        4.2.  aneks dopuszczający zmianę  oznaczenia  przedmiotu umowy w zakresie nazwy wyrobu,  nazwy producenta,   

numeru kodu / numeru referencyjnego,  nie zmieniający ceny jednostkowej i wartości umowy  pod 
warunkiem, że proponowany produkt spełnia parametry określone przez Zamawiającego. 
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4.3 aneks w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 

prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim 
zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
prawnego lub faktycznego, 

 
4.4 aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły 

wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 
było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

 
4.5 aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich 

 uniemożliwiających wykonanie dostaw,  a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
stron, 

 
4.6 aneks dopuszczający wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku 

niewykorzystania przez  Zamawiającego maksymalnej wartości danej części zamówienia, określonej w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

4.7 aneks w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przeksztalcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian. 

4.8   aneks dopuszczający powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy 
realizujący dostawy nie zawierała  wskazania  części, którą  na  etapie realizacji zamówienia zamierza  
powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku 
wykazania przez wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla zamawiającego lub konieczna dla 
prawidłowego lub terminowego wykonania dostaw. 

 

5.    W  celu  dokonania  zmian  zapisów  umowy  wnioskowanych  przez  Stronę,  zobowiązana  jest  ona  pisemnie  
wystąpić  z  propozycją  zmiany  warunków  umowy  wraz  z  ich  uzasadnieniem,  z  co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 15 Informacje poufne 

1.  Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do 
zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących: 

   1.1    wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 
i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,  zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej; 

       1.2 wszelkich informacji dotyczących zamawiającego, obejmujących informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 roku, poz. 419); 

       1.3   informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 

 

§ 16  Zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych - I 

1.  Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej ustaniu zapewnia 
przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami 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) zwanym w dalszej części RODO oraz z innymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony danych osobowych.  

2. Prace wykonywane na podstawie niniejszej umowy w pomieszczeniach znajdujących się w obszarze 
przetwarzania danych osobowych będą nadzorowane przez wyznaczonego, uprawnionego pracownika 
Zamawiającego. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są podporządkować się poleceniom pracownika, o którym 
mowa powyżej w zakresie realizacji przedmiotu umowy w tych pomieszczeniach.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa 
w ust. 1.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku 
stwierdzenia narażenia lub naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych 
osobowych.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zawarcia w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego umowy o powierzeniu danych osobowych.  

 

§ 17 Zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych - II 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informuję, że:  

 a) administratorem danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu,  ul.  Polna  33,  60 – 535  Poznań, telefon:  

61/8 419 673, strona  internetowa:  http://dzp.gpsk.ump.edu.pl; 

          b)  w Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych - telefonicznie 61 8 419 707 lub poprzez email: 

iod@gpsk.ump.edu.pl;  

 c)  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz.1843), w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego PN- 44/20 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 d) W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający 

może przetwarzać dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę oraz zakres obowiązków pracownika; 

          e) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą Zamawiający oraz osoby 

upoważnione przez Zamawiającego (Administratora), podmioty przetwarzające dane w imieniu 

Zamawiającego oraz podmioty w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami 

prawa, w tym Krajowa Izba Odwoławcza, organy kontrolujące. Ponadto odbiorcami danych osobowych będą 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 

96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”, przy czym zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 ma zastosowanie do 

wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady 

jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5, stosuje się odpowiednio. 

 f)   dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej; 

           g) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres przetwarzania może być przedłużony w 

granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami.  

           h)  Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, przy czym jeżeli wymagałoby 

to niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie 
przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności 
protokołu, o którym mowa w art. 96 Pzp oraz jego załączników, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie 
z powyższym żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 
Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adres 
wskazany w pkt I lit a. 

            i)  Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Wykonawcy nie 

przysługuje:  
− prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  prawo do usunięcia danych osobowych; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

 j)  Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jego  dotyczących narusza przepisy RODO; 

http://dzp.gpsk.ump.edu.pl/
mailto:iod@gpsk.ump.edu.pl
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 k) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

           l) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem        

profilowania. 

 m) w przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę danych osobowych osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania osób, 

których dane zostały udostępnione Zamawiającemu o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych 

kontaktowych Zamawiającego oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszym paragrafie, 

chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

§ 18  Postanowienia  końcowe 

1. Strony  zobowiązują  się  dołożyć  starań  w  celu  polubownego  załatwiania  wszelkich  sporów  mogących  
wyniknąć  w  trakcie  realizacji  umowy. 

2. W  przypadku  braku  porozumienia (zawarcia ugody) w terminie 14 dni od momentu wystąpienia przez jedną ze 
stron z propozycją polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze stron może dochodzić swoich praw przed 
właściwym  rzeczowo  sądem  w  Poznaniu. 

3. W sprawach nie uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  będą  miały  właściwe  przepisy  prawa  
polskiego,  w  szczególności przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  
zamówień  publicznych  ( t. j. Dz. U z 2019 poz. 1843 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013r o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 119 z póź. zm.) 

4. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, sporządza się ją  w  dwóch  jednobrzmiących  
egzemplarzach  na  prawach  oryginału;  jeden  dla  Zamawiającego,  jeden  dla  Wykonawcy.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W takim przypadku umowa zostanie sporządzona w jednym 
elektronicznym egzemplarzu. Każda ze stron ma prawo do tworzenia  nieograniczonej liczby obrazów niniejszej 
umowy. 

    

 

Zamawiający :                                                             Wykonawca :  
 
 
 
 
 

 


