
   

Umowa nr  ZP-……………………….. 

 

zawarta dnia ………………………… roku w Warszawie, pomiędzy: 

Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sokratesa Starynkiewicza 1/3; 02-015 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000473114, NIP: 701-038-92-79, 

Regon: 146726100, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, którą reprezentują: 

• Paulina Wenderlich – Prokurent 

• Katarzyna Maroń – Prokurent   

a 

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

reprezentowana przez:  

……………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części umowy łącznie jako Strony, a każdy z nich 

indywidualnie jako Strona. 

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 

1079) – zwanej dalej „Ustawą”  nr postępowania UCZKIN/ZP-03/12/2022/TP 

Zadanie nr: ……………….. 

§ 1 

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

Zamawiającego wyrobów medycznych (zwanych dalej towarem, produktem) w asortymencie i cenach 

jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, dla zadania nr: …………. 

2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko, 

do Działu Farmacji znajdującego się w siedzibie Zamawiającego (przy Placu Starynkiewicza 1/3, 02-015 

Warszawa), zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego (przekazanymi Wykonawcy w formie 

pisemnej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres……………….., tel………………): 

1) tryb zwykły - w terminie do ………………………godz. od chwili otrzymania zamówienia, od poniedziałku 

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (zwane dalej: dniami roboczymi) w godz. 

7.30-15.00, z tym że jeżeli koniec terminu wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, Wykonawca ma obowiązek zrealizować zamówienie w najbliższym następnym dniu roboczym 

do godz. 15.00; 

3. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb 

wynikających z działalności Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji 

poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych 

w formularzu cenowym (w ramach poszczególnego zadania), przy czym suma wartości zrealizowanych 

dostaw nie może przekroczyć ceny umowy określonej w § 3 ust. 3. 

4. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający jest zobowiązany do nabycia od 

Wykonawcy dostaw o wartości brutto stanowiącej co najmniej 80% ceny brutto umowy wskazanej w 

§3 ust. 3 w okresie realizacji umowy. 



   

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy z 

wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj. w szczególności: 

zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca 

niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie produkty o takiej samej nazwie 

międzynarodowej i postaci. Wykonawca podejmie również wszelkie możliwe działania w celu ustalenia 

czy na rynku produktów objętych niniejszą umową, są przedsiębiorcy posiadający na stanie 

przedmiotowe produkty (w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej 

transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu 

nie może być wyższa od ceny produktu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W sytuacji gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również tzw. 

zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach 

obowiązujących w umowie, a są produkty, których cena rynkowa jest wyższa od ceny produktu 

objętego umową, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do 

pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np.: pisma od producenta, od 

podmiotów trzecich, itp.). 

7. Zmiana produktu na zasadach, o których mowa w ust. 5 lub ust. 6 jest możliwa wyłącznie za pisemną 

zgodą Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zamianę produktu, na zasadach 

określonych w ust. 5 lub 6, Wykonawca bądź Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem 

na przyszłość w części dotyczącej tego produktu bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych, 

w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skorzystanie z umownego prawa 

do odstąpienia. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź 

też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) produktu czy też produktu 

z tzw. zapasów, w sytuacji o której mowa w ust. 5, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu 

produktu (zamiennika) u innego Wykonawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w 

ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca. 

9. Wykonawca gwarantuje, że produkty objęte niniejszą umową spełniają warunki: 

1) dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) posiadają terminy ważności nie krótsze niż 12 miesięcy od daty dostawy, 

3) produkty są oznakowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, 2120, z 2022 r. poz. 830, 974, 1095, 1344.) oraz 

przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tejże ustawy (o ile dotyczy wyrobów medycznych), 

4) spełniają wymogi określone w przepisach Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z 

dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach 

produktów stosowanych u ludzi (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 32, str. 1), w szczególności Wykonawca 

zapewnia, że każdy produkt przed jego dostarczeniem do Zamawiającego (także w trybie określnym w 

ust. 2 pkt 2) zostanie poprawnie zweryfikowany przez Wykonawcę zgodnie z przepisami. 

10. W trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza się również w uzasadnionych wypadkach, zmianę 

wielkości opakowania dostarczanych produktów, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana 

wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości produktów objętych 

przedmiotową umową. Zmiana może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 

obrotu i stosowania produktów objętych konkretnym zamówieniem Zamawiającego. Dokumenty 

winny być dostarczone wraz z dostawą zamówionych produktów. Powyższy obowiązek winien być 



   

spełniony przez Wykonawcę po każdorazowym otrzymaniu pisemnego (faksem) żądania od 

Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty objęte niniejszą umową w odpowiednich 

opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe. 

13. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące przedmiotu 

umowy. 

§ 2 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z warunkami umowy przez okres: 

• 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

W przypadku nie wyczerpania wartości umowy wskazanej w § 3 ust 3 w terminie określonym powyżej, 

strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy jednak nie dłużej niż o 

kolejne 3 miesiące. W takim wypadku ogólna wartość dostaw nie może przekroczyć wartości umowy 

określonej w § 3 ust 3. Zmiana taka następuje w drodze aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 3 

 

1.Za wykonanie dostaw przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na 

podstawie obowiązujących cen jednostkowych oraz zrealizowanych ilości, na podstawie faktury VAT.  

2. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: 701-038-92-79.  

3.Wartość umowy wynosi  …………………….. zł. wraz z podatkiem VAT, 

(słownie:…………………………………………), i została wyliczona na podstawie ilości i cen jednostkowych 

podanych szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

4. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą przedmiotu umowy do 

Działu Farmacji znajdującej się w jego siedzibie, w tym m.in. koszty rozładunku, ubezpieczenia, 

opakowania oraz podatku VAT.  

5. Wykonawca jest uprawniony do obniżenia cen jednostkowych produktów objętych daną dostawą 

(tj. zastosowania rabatu), co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. W takim wypadku Wykonawca 

informuje Zamawiającego o zastosowaniu rabatu oraz jego wartości (w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej), a wartość umowy brutto określona w §3 ust. 3 ulega 

stosownemu obniżeniu o kwotę wynikającą z zastosowanego rabatu oraz ilości produktów objętych 

rabatem.  

6.  Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na 

podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 oraz faktycznie zrealizowanych dostaw.  

7. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie termin płatności nie krótszy niż  60 

dni liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem 

sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 3 i 4, gdzie 60 dniowy termin liczony będzie od daty dostawy towaru 

wolnego od wad.  

8. Wykonawca wystawi fakturę odrębnie dla każdego zrealizowanego zamówienia.  

9. Zapłata za towar następować będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze.  

10. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

11. Wykonawca, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

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

partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1666), może złożyć ustrukturyzowaną fakturę 



   

elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.  

12.Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja 

wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej 

umowy), może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego.  

 

§4 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczany w ramach niniejszej umowy 

przedmiot umowy jest pierwszej jakości oraz wolny od wad i będzie posiadał termin ważności min. 12 

miesięcy liczony od dnia dostawy. Przedmiot umowy objęty terminem ważności podlega gwarancji 

producenta.  

2. Zamawiający winien zbadać towar pod względem ilościowym przy odbiorze na podstawie protokołu 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Zamawiający 

zgłasza reklamację poprzez odnotowanie stwierdzonych braków ilościowych w protokole odbioru lub 

innym dokumencie, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2). Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia 

braków ilościowych do 5 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości od Zamawiającego.  

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych dostarczonych wyrobów po dokonaniu 

odbioru, Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia reklamacji faksem, drogą elektroniczną lub 

pisemnie, wraz z podaniem uzasadnienia, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowaną 

partię towaru.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków jakościowych i/lub ilościowych lub też 

pisemnej odmowy uznania reklamacji, o której mowa w ust. 3, w terminie do 5 dni roboczych licząc od 

daty jej otrzymania– dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu dostarczonego produktu, który nie spełnia 

wymogów, o których mowa w §1 ust. 9 pkt 4 (w tym którego zabezpieczenie przed otwarciem [ATD] 

jest uszkodzone), lub też który nie przeszedł pomyślnie procedury weryfikacji zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia delegowanego, o którym mowa w §1 ust. 9 pkt 4. Brak pisemnej odmowy uznania 

reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji.  

5. Wykonawca umożliwi składanie reklamacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, faksem na nr: 

… lub mailem na adres: … w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.  

6. Bez względu na przewidziany w ust. 1-4 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny, w przypadku 

niedostarczenia towaru w terminach przewidzianych w §1 ust. 2, lub też dostarczenia asortymentu 

wadliwego z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu. Jeżeli dany towar będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej 

Zamawiającego z uwagi na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, Zamawiający ma prawo 

zaopatrzenia się w dany asortyment we własnym zakresie, przy czym jeżeli cena nabytego towaru 

będzie wyższa od ceny przewidzianej w formularzu cenowym, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić 

Zamawiającemu różnicę.  

§ 5 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów i w wysokości:  
- 0,1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego produktów złej jakości, za każdy dzień 
zwłoki w dokonaniu wymiany ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 5,00 zł. za zwłokę 
w dokonaniu wymiany w odniesieniu do jednej reklamacji;  
- 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy rozpoczęty okres kolejnych 24 
godzin zwłoki w dostawie ponad termin określony w §1 ust. 2 pkt 1, jednak nie mniej niż 5,00 zł. za 
zwłokę w dostawie produktu (produktów) w ramach jednego zamówienia;   
- 0,1% wartości złożonego zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania produktów objętych zamówieniem, zgodnie z 
§1 ust. 11, ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego w §1 ust. 2 niniejszej umowy.  
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy bądź Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości 
niezrealizowanej części umowy. 



   

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z jego winy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.  
4. W sytuacjach wskazanych w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, jeżeli odstąpienie dotyczy wyłącznie 
części umowy, wysokość kary umownej wynosi 10% niezrealizowanej wartości tej części umowy, której 
odstąpienie dotyczy.  
5. W przypadku niewykonania przez Zamawiającego obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 4, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% różnicy pomiędzy minimalną 
wartością brutto dostaw, do nabycia których zobowiązał się Zamawiający wskazaną w §1 ust. 4, a 
wartością dostaw nabytych przez Zamawiającego w okresie realizacji umowy.  
6. W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo 
żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.   
7. Łączna wysokość kar umownych, których zapłaty może dochodzić Wykonawca od Zamawiającego, 
nie może przekroczyć 20% ceny brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 3.  
8. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie wskazanym w nocie. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego jemu wynagrodzenia nawet 
przed terminem wymagalności kary umownej, ustalonym zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, z 
zastrzeżeniem ust. 9.  
9. W przypadku, gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa sprzeciwiają się potrąceniu kary 
umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, wówczas kary umowne będą płatne na 
podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego i w wyznaczonym w jej treści terminie.  
 

§6 
1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:  

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej  stawki 
godzinowej, ustalonych  na podstawie przepisów ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2215 ze zm.),oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2-10.  

4) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności.  
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena 

ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z 
zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez 
zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w 
życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać 
propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz 
dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają 
lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany 
tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej 
Umowie, a w szczególności: 
1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz 

założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o 
pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy 
przez Wykonawcę,   



   

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 
wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, 

4) wykazanie, że wnioskowana zmiana Umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą 
wynagrodzenia.  

W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje 
z uwzględnieniem postanowień ust. 4-6. 

5. W terminie 30 dni  od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się 
do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).  

6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania kompletnego wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania 
na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

7. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania 
w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu 
zawarcia aneksu, poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do 
wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty 
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają 
zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. 
Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym 
przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od 
Zamawiającego. 

9. W przypadku gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia, Strony podpiszą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń 
negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 
waloryzacji. 

10. W przypadku: 
1) nie podjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na podstawie wniosku Zamawiającego, o którym 

mowa w ust. 3 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami 
współżycia społecznego, 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, 
3) nie podpisania przez Wykonawcę aneksu do Umowy obejmującego odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych – w terminie, o którym mowa w ust. 9, 
– Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

11. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy: 
1) Zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy; 
2) waloryzacji podlega jedynie cześć wynagrodzenia pozostałego do zapłaty, tj. wynagrodzenie za 
niezrealizowaną cześć zamówienia; 
3) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana może być wyłącznie w 
formie pisemnego aneksu; 
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana będzie z użyciem odesłania do „Rocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych”, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego; 



   

5) zmiana wynagrodzenia przysługuje Wykonawcy nie częściej niż raz na 12 miesięcy, przy czym 
pierwsza zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym Wykonawca musi wykazać wpływ zmiany cen na całkowity koszt realizacji usługi w 
sposób pozwalający na wiarygodną ocenę wpływu zmiany cen na koszt realizacji usługi; 
6) pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w miesiącu następującym po 
upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy; 
7) waloryzacja odbędzie się w oparciu o 1/2 średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem (wskaźnik cen) wyliczonego dla roku z przed waloryzacji, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS 
(przykładowo: waloryzacja w roku 2023 r. odbędzie się przez pomnożenie wynagrodzenia 
pozostałego do zapłaty przez 1/2 średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r.); 
8) wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji tylko w przypadku gdy wskaźnik cen w danym roku 
będzie wyższy lub niższy o co najmniej  4% w stosunku do wskaźnika cen za rok poprzedni; 
9) łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w umowie, przy czym przez łączną wartość waloryzacji należy rozumieć 
wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji; 
10) w celu zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt 3, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie w oparciu o zasady, o których mowa w niniejszym paragrafie; 
11) waloryzacja nie może też służyć do poprawiania błędów Wykonawcy dokonanych w trakcie 
kalkulacji ceny oferty. Nie może ona prowadzić, do zmniejszenia ryzyka związanego z 
niedoszacowaniem oferty przez Wykonawcę, ani do wzbogacenia się Wykonawcy czyli wzrostu 
jego wynagrodzenia.” 

§7 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niezrealizowanej jeszcze części umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) powtarzających się (co najmniej dwóch) nieterminowych realizacji dostaw,  

2) powtarzających się (co najmniej dwóch) reklamacji ilościowych i jakościowych towarów, o których 
mowa w § 4,  

3) innych istotnych, powtarzających się uchybień w trakcie realizacji niniejszej umowy.  

2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kary umowne wynikające z § 5 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.  

4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień 
niniejszej umowy w zakresie, w jakim będzie to spowodowane działaniem siły wyższej.  

5. Za siłę wyższą Strony uznają zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 
zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Stronie wykonanie w części lub 
w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:  

1) wojna, działania wojenne, atak terrorystyczny;  

2) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;  

3) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radiologiczne, z 
wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;  

4) klęski żywiołowe, jak huragan, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, epidemia, stan zagrożenia 
epidemicznego, stan nadzwyczajny, a także związane z nimi ograniczenia, zakazy, polecenia wydane 
przez właściwe organy na podstawie obowiązujących przepisów – z zastrzeżeniem, że okoliczności 
związane z epidemią COVID-19 (w tym związane z nimi ograniczenia, zakazy, polecenia wydane przez 
właściwe organy na podstawie obowiązujących przepisów) istniejące i znane na dzień zawarcia umowy 
nie stanowią siły wyższej w rozumieniu umowy;  

5) bunty, niepokoje, strajki.  



   

6. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu 
siły wyższej, o której mowa w ust. 5 Zawiadomienie to musi wskazywać na okoliczności stanowiące siłę 
wyższą, a także skutki wystąpienia siły wyższej w zakresie  
dotyczącym obowiązków Strony wynikających z niniejszej umowy oraz środki przedsięwzięte przez 
Stronę celem zminimalizowania skutków działania siły wyższej.  

7. Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, jest zobowiązana do wykonywania obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest 
zobowiązana do podjęcia wszelkich działań celem ograniczenia wpływu siły wyższej na realizację 
obowiązków wynikających z umowy.  

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub też rozwiązać umowę, w przypadku i na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 
1129 z późn. zm.). W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z 
tytułu wykonania części umowy. 

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego 

okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy na podstawie niniejszego postanowienia będzie 
uznawane za dokonane z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez okresu wypowiedzenie z 
następujących przyczyn: 
1) Wykonawca realizuje Usługę niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco nie wywiązuje się 

z obowiązków określonych w Umowie; 
2) Wykonawca naruszy postanowienia § 3 Umowy; 
3) łączna wartość kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy przekroczy w okresie 

realizacji Umowy 20% kwoty wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 3 Umowy. 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 prawo złożenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca obowiązywania Umowy, 
ze skutkiem natychmiastowym od dnia doręczenia przez Zamawiającego odpowiedniego 
oświadczenia. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, jeżeli Zamawiający pomimo 
dodatkowego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, w terminie 21  dni od dnia 
otrzymania dodatkowego wezwania do zapłaty. 

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

7. Wypowiedzenie Umowy nie ogranicza Zamawiającemu prawa do naliczenia kar umownych  i 
żądania odszkodowania. 

§ 9 

Wykonawca zapewnia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego lub 
jego realizacji. 

(dodatkowa Klauzula stosowana w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną w tym 
przedsiębiorcą 

prowadzącym działalność gospodarczą) * 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO", Zamawiający 



   

informuje, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i 

Noworodka WUM Sp. z .o.o. , tel.: 22 583 03 02 e-mail: biuro@uczkin.pl; 

2) inspektorem ochrony danych w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM 

Sp. z o.o. ul. Sokratesa Starynkiewicza 1/3; 02-015 Warszawa, jest Pan Piotr Rajski, e-mail: 

iod@uczkin.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy produktów 

leczniczych, dietetycznych środków spożywczych oraz żywności specjalnego przeznaczenia 

medycznego”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

5) Pani/Pana 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

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; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

§10 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) oraz 
Kodeksu Cywilnego, jak również obowiązują przepisy prawa regulujące przedmiot objęty niniejszą 
umową.  
2. Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

                                                           
1 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

2 
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



   

poza punktem ujętym w  § 6 pkt.3 umowy.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.  

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią Specyfikacja Warunków Zamówienia (wraz ze wszystkimi 
załącznikami) oraz Oferta Wykonawcy z dnia … (wraz ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami i 
oświadczeniami).  

6. Załącznikami do niniejszej umowy są:  

1) Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy (wg załącznika do Oferty Wykonawcy),  

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru 

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia/Podwykonawcy 

 

        Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Załącznik nr 3  do umowy 

Protokół odbioru 

 

1. W dniu ......................... upoważnieni przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy 
(Pan/Pani…… 
 i Pan/Pani………) dokonali odbioru/przekazania dostawy. 

 

2. Stwierdzono, co następuje: 

a) dostawa następującego asortymentu i w następujących ilościach jest zgodna ze złożonym 
zamówieniem, ofertą Wykonawcy i umową: 

Lp. Nazwa/oznaczenie asortymentu Ilość Cena jednostkowa Cena łączna 

1     

2     

3     

4     

5     

Razem  

 

b) dostawa następującego asortymentu i w następujących ilościach jest niezgodna ze złożonym 
zamówieniem*, ofertą Wykonawcy* i umową* (zaznaczyć odpowiednie) 

Lp. Nazwa/oznaczenie asortymentu  Ilość Cena jednostkowa Cena łączna 

1     

2     

3     

4     

5     

  

 - niezgodność o której mowa w poz. 1 tabeli polega na……………. 

 - niezgodność o której mowa w poz. 2 tabeli polega na……………. 

 - niezgodność o której mowa w poz. 3 tabeli polega na……………. 

 - niezgodność o której mowa w poz. 4 tabeli polega na……………. 

 - niezgodność o której mowa w poz. 5 tabeli polega na……………. 

 

c) termin dostawy jest zgodny/ niezgodny* (niewłaściwe skreślić) z terminem określonym 
 w umowie / zamówieniu* (niewłaściwe skreślić). 



   

 

d) W związku z powyższym, zgodnie z par. … ust. … umowy ….. (przytoczyć właściwy zapis umowy 
w przypadku konieczności powtórnego dostarczenia asortymentu lub jego części, wraz ze 
wskazaniem w jakim terminie ma zostać on dostarczony) 

 

e)  Inne uwagi dotyczące dostawy: ………………………. 

 

3. Protokół sporządzono w dniu ………………………..........................., w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

4. Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami: 

 

 

Przedstawiciel zamawiającego      

 

                                   Przedstawiciel wykonawcy 

 

 

 


