Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa nr ….ZP/…../2020
Zawarta w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
w dniu ……………..2020 r. w Pucku pomiędzy:
1/ Szpitalem Puckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pucku przy
ul. 1 Maja 13 A, 84-100 Puck, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000462529, NIP: 5871700418, REGON: 000308229, Kapitał zakładowy
7 041 846,74 PLN, reprezentowanym przez:
Prezes - Weronikę Nowara
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………..
z
siedzibą
w
…………………..
ul.
…………………………… zarejestrowaną/ym w …………………………………… NIP
………………., Regon ………………………….., kapitał zakładowy: ………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów
eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania
parametrów
immunochemicznych oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy (formularz
cenowy) oraz formularz oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.
§2
Termin i miejsce realizacji umowy
1. Miejsce realizacji umowy: Szpital Pucki Sp. z o.o. ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck.
2. Termin realizacji umowy: 24 miesiące od daty jej podpisania.
§3
Oświadczenia Stron
1. Wykonawca oświadcza, że:
a. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem
organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym wykonanie umowy
zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego
b. Przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty,
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atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa
wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te przedstawi
Zamawiającemu na każde jego żądanie
c. Przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu pochodzi bezpośrednio od producenta
lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucyjnych.
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, będący wyrobem medycznym jest
dopuszczony do obrotu i używania oraz spełnia wymogi określone w ustawie o wyrobach
medycznych, a także posiada odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub
świadectwa.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą aparatury
pełnej jej dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi sporządzonej w języku polskim lub
w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski najpóźniej w dniu
dostarczenia aparatury. Wykonawca wraz z dostarczoną aparaturą przekaże oryginalną lub
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji (certyfikaty CE)
dopuszczającą urządzenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
Zamawiający oświadcza, że dokona terminowej zapłaty Wykonawcy za dostarczony
i odebrany bez zastrzeżeń przedmiot umowy w wysokości i na zasadach określonych
w umowie.
§4
Cena oraz warunki płatności
Za wykonanie umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, ustala się cenę:
1) Odczynniki z materiałami kontrolnymi, kosztami eksploatacyjnymi:
………………. zł netto (słownie: ……………………………………………………..)
………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………….)
2) Miesięczny czynsz dzierżawny wynosić będzie:
……………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….)
……………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………)
3) Czynsz za 24 m-ce wyniesie:
………………. zl netto(słownie: ……………………………………………………...)
………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………….)
4) RAZEM: (odczynniki, materiały kontrolne, koszty eksploatacyjne oraz dzierżawa
za cały okres umowy)
…………………zł netto (słownie: ……………………………………………………..)
……………….. zł. brutto (………………………………………………………………)
Ustalona w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest zgodna ze złożoną ofertą i obejmuje
wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu
umowy.
Zamawiający będzie dokonywać płatności za poszczególne, zrealizowane zgodnie z
bieżącymi zamówieniami dostawy, w terminie do ….. (słownie: ………) dni od daty
dostawy i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Zamawiający zobowiązuje się przekazywać należność z tytułu czynszu dzierżawnego
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aparatury do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Za termin zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
Warunki sukcesywnych dostaw
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania sukcesywnych dostaw przedmiotu
zamówienia (odczynniki), na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj
zamawianego w ramach niniejszej umowy asortymentu w ciągu ……. dni na podstawie
otrzymanego zamówienia telefonicznego lub pisemnego lub elektronicznego (na adres email ………………….), złożonego przez pracownika Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar we własnym zakresie i na swój koszt do
siedziby Zamawiającego: Szpital Pucki Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck pracownia diagnostyki laboratoryjnej. Przyjmowanie towaru w godz. 800 - 1500
Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w terminie obowiązywania umowy mogą ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach wartości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem §
9 ust 3 umowy.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.
W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego asortymentu, Wykonawca
zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty
pisemnego zawiadomienia o wadzie wraz ze zwrotnym przesłaniem wadliwego towaru.
Wykonawca w przypadku zasadności reklamacji zobowiązany jest wymienić wadliwy
towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji
Wykonawca wraz z podpisaniem niniejszej umowy składa a następnie przekazuje
Zamawiającemu wraz z podpisaną umową oświadczenie o substancjach i mieszaninach
niebezpiecznych, stanowiące załącznik nr 3 do umowy.
W przypadku, jeśli przedmiotem niniejszej umowy są substancje lub preparaty
niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i
ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 143), Wykonawca wraz pierwszą
dostawą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kartę charakterystyki dostarczonej
substancji lub preparatu niebezpiecznego.
Karta charakterystyki wraz z fakturą VAT winna być zapakowana w oddzielną, opisaną
kopertę i przekazana wraz z dostawą towaru.
Tylko dostarczenie pełnego asortymentu kwalifikuje do wystawienia faktury.
W przypadku trzykrotnego zgłoszenia uwag do przekazanego asortymentu, Zamawiający
ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§6
Warunki dzierżawy
1. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem aparatury wskazanej w ofercie. Łączna
wartość aparatury wynosi brutto: …………………………………………..
2. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć aparaturę we własnym zakresie i na własny
koszt.
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3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować aparaturę w terminie
nieprzekraczalnym do 14 dni od dnia zawarcia umowy, na własny koszt i we własnym
zakresie.
4. Zamawiający zobowiązuje się używać aparaturę zgodnie z jego właściwością i
przeznaczeniem.
5. Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego
protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie
wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej eksploatacji, a wynikającą z
winy Zamawiającego.
6. Po upływie terminu wymienionego w §2 ust. 2 umowy, Zamawiający zobowiązuje się
sporządzić opinię i zwrócić aparaturę w stanie nie pogorszonym niż stan wynikający z
normalnej eksploatacji. Zwrot aparatury potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem
podpisanym przez obie strony.
7. Zamawiający ponosić będzie zwykłe koszty utrzymania aparatury.
8. Na koszt Wykonawcy dokonywane będą wszelkie naprawy, niezbędne do prawidłowej
eksploatacji aparatury za wyjątkiem napraw, będących następstwem nieprawidłowej lub
niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, których koszt ponosi Zamawiający.
9. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z awarii aparatury z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
10. Zamawiający umożliwi na prośbę Wykonawcy dostęp do aparatury celem dokonania
niezbędnych napraw, przeglądów i konserwacji.
11. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania okresowych bezpłatnych przeglądów i
konserwacji aparatury, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy.
12. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię aparatury w czasie 24 godzin od chwili
zgłoszenia telefonicznego zaistniałej sytuacji przez pracownika Zamawiającego.
13. W przypadku uszkodzenia aparatury z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a
niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany
wadliwego elementu lub urządzenia w terminie do 3 dni. W przypadku, gdy termin ten nie
będzie mógł być zachowany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Strony uzgadniają
termin, w którym nastąpi wymiana wadliwego sprzętu.
14. Zamawiający bez pisemnej zgody Wykonawcy nie będzie dokonywał jakichkolwiek
zmian, przeróbek, nie będzie usuwał, odłączał lub przyłączał jakichkolwiek dodatkowych
części bądź urządzeń.
15. Bez zgody Wykonawcy udzielonej pisemnie, Zamawiający nie może zmienić miejsca
instalacji aparatury, oddać osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani wydzierżawiać.
16. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu obsługującego
aparaturę w zakresie jego obsługi w terminie uzgodnionym z osobą upoważnioną do
kontaktów ze strony Zamawiającego (Kierownik pracowni diagnostyki laboratoryjnej).
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§7
Reprezentacja
W trakcie realizacji przedmiotu umowy w imieniu:
- Zamawiającego występuje: Mirosława Sarnowska
- Wykonawcy występuje: …………………………………….
O każdej zmianie osób wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu strony niezwłocznie
powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku
obciążają stronę zobowiązaną.
§8
Kary umowne i odstąpienie od umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w zrealizowaniu każdorazowej dostawy zgodnie z § 5 ust.1 umowy w
wysokości 1% ceny brutto niezrealizowanej dostawy, za każdy dzień opóźnienia nie
więcej 35 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 pkt. 4
b) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% ceny
brutto wadliwej dostawy, za każdy dzień opóźnienia, za każde z tych naruszeń nie
więcej 35 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 pkt. 4 .
Za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron, strona po
której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10%
ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności
określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron
powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia przez drugą stronę
wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj. m.in. w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień umowy lub
niewykonywania umowy z należytą starannością.
W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, strony
zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu
ceny lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§9
Zmiany umowy
1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy innych niż określone warunkami
niniejszej umowy.
2. Nie dopuszcza się możliwości podwyższenia ceny brutto przedmiotu umowy z
zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu.
3. Strony przewidują, możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym
aneksem bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania
umowy w całości w okresie o którym mowa w §2 ust. 2 umowy, przy czym przedłużenie
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realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy. W ramach pozostałych środków
finansowych Zamawiający będzie uiszczał także czynsz dzierżawny za dzierżawiony
przedmiot umowy.
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:
a) polegające na zmianie numeru kodu lub nazwie danego asortymentu bez zmiany ceny
brutto określonej w umowie i parametrów przedmiotu umowy,
b) polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem
parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego
asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie
z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto
określonej w umowie,
c) polegające na wykreśleniu danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem
wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub
lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został
wycofany z produkcji lub dystrybucji.
Zmiany wymienione w ust. 4 lit. a) i b) nie wymagają podpisania aneksu przez Strony
umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający
może nie wyrazić zgody na zmiany określone powyżej. Jeśli Zamawiający w terminie 3
dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży
takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.
Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w terminie obowiązywania umowy mogą ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach wartości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem §
9 ust. 3 umowy. Podane ilości mogą być zmniejszone, pod warunkiem, że niezrealizowana
wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania (z uwzględnieniem § 9 ust. 3
umowy) nie będzie większa niż 20% wartości umowy, przy czym wartość ta może być
większa w przypadku, jeśli zmniejszona ilość zamawianego asortymentu wynika z
ograniczenia lub niedotrzymania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany np. procedur
medycznych, które uzasadniają zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu.
W przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) 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,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
każda ze Stron w terminie 30 dni od wejścia w życie ww zmian ma prawo pisemnie
zwrócić się do drugiej strony o podjęcie negocjacji w celu odpowiedniej zmiany cen netto i
brutto określonych umową o kwotę proporcjonalną do zmian określonych w pkt. 1), 2) lub
3), jeśli zmiany te mają wpływ na koszty realizacji zamówienia. Każda ze Stron
wnioskujących ma obowiązek pisemnie udokumentować ww wpływ zmian na cenę
realizacji umowy.
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8. W przypadku zmiany stawki VAT w ramach umowy na podstawie powyższego ustępu
zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
Zmianie w takiej sytuacji ulega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.
9. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację
umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności,
które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na
siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia) – w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż
w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności)
powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację
obowiązków wynikających z umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności
może ulec zmianie w szczególności termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na
właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy i z
zastrzeżeniem warunków opisanych w umowie.
10. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub
obiektywnie konieczne dla Zamawiającego, w szczególności polegają na:
a) obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez
zmiany ceny brutto,
b) zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych
umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach umowy,
c) przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb
Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub harmonizacją innych
okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach
Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub
niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w
działalności Szpitala itp.
d) wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za
koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania
kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany procedur medycznych w Szpitalu, która
powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu umowy
w pierwotnym kształcie.
10. Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga
pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem
i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy, z zastrzeżeniem
wyjątków opisanych w §9 ust. 4 umowy.
11. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron
umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych
w §9
ust. 4 umowy.
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5.

§10
Zmiana umowy w związku z COVID-19
Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie
Umowy.
Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ
wystąpił lub może wystąpić.
Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o zmianę. W celu dokonania zmiany
Umowy, o której mowa w ust. 1, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia
drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia
okoliczności będących podstawą zmiany.
Wniosek o zmianę Umowy, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać co najmniej:
a. zakres proponowanej zmiany,
b. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
c. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy
lub postanowień Umowy,
d. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające
dokonanie zmiany Umowy.
Dowodami, o których mowa w ust. 4 lit. d powyżej, są wszelkie oświadczenia lub
dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:
 oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób
świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które
uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia,
 decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
 polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o
których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 374, ze zm.),
 analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów,
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, - dokument
potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów
lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą,
usługodawcą),
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 dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć,
które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,
 dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły
przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania
Umowy lub poszczególnych świadczeń,
 dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na
termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,
 dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców,
dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących
świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej
zmiany),
 dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione
przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy,
 innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają
możliwość wykonania Umowy.
Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń
w związku z okolicznościami opisanymi w ust, 1, zobowiązana jest do wykazania, że ze
względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie
pierwotnego terminu jest niemożliwe.
W przypadku złożenia wniosku o zmianę, o którym mowa w ust. 4, druga Strona jest
zobowiązana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania
się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:
a. zaakceptować wniosek o zmianę,
b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjaśnień, w wyznaczonym terminie, wraz ze stosownym uzasadnieniem
takiego wezwania,
c. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
d. odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać
uzasadnienie.
Z negocjacji treści zmiany umowy, o której mowa w ust. 7 lit. c, Strony sporządzają
notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.
W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę, o którym mowa w
ust. 4 lub zasadności dokonania zmiany – w szczególności w odniesieniu do wpływu
okoliczności będących podstawą do zmiany w zakresie realizacji Umowy – Strony mogą
powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat
spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą
Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona
wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że
stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku
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koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu
ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy.
10. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen wyrobów objętych umową, w wyniku okoliczności wymienionych w ust. 1, dopuszczają możliwość
rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.
§ 10
Przetwarzanie danych osobowych
Zamawiający oświadcza co następuje:
1. Zamawiający, tj. Szpital Pucki Sp. z o.o. ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck, jest
administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oaz uchylenia dyrektywy 95/46WE („ogólne rozporządzenie o
ochronie danych”) w zakresie w jakim pozyskał dane osobowe w związku z zawarciem i
realizacją niniejszej Umowy.
2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, będą
przetwarzane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie w celu wykonania
tej Umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą
Umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z
zastrzeżeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit.
c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych) oraz art. 6
ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą Umową lecz
nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes
administratora).
4. Odbiorcami danych osobowych będą:
a. organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych (podstawą
prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych);
b. organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, w
zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora
wynikający z przepisów prawa (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
c. organy architektoniczno–budowlane i nadzoru budowlanego oraz sądy.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych
pracowników.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w ust. 2. Dane zawarte w wystawionych fakturach
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przechowywane będą przez administratora do czasu upływu ustawowych terminów
przechowywania faktur na cele podatkowe.
7. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość zawarcia tej Umowy.
8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której
dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
§11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie
Strony pod rygorem nieważności.
2. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego,
pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki (listu) lub informacji nadanej na ostatni znany
Zamawiającemu adres Wykonawcy.
3. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
przesyłkę (list) lub informację dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie na ostatni znany
adres Wykonawcy uważa się za doręczoną.
4. Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako
alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą
rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez mediatorów Pomorskiego
Centrum Arbitrażu i Mediacji stosownie do regulaminu tego Centrum obowiązującego w
dniu skierowania wniosku o mediację.
6. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku
o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony,
każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego
dla Zamawiającego.
7. Przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
9. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
10.
Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Umowy = Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia
Załącznik nr 2 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty).
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o substancjach i mieszaninach niebezpiecznych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
Załącznik nr 3 do umowy
OŚWIADCZENIE

Na mocy § 5 ust. 6 umowy nr ……………. z dnia ………………... oświadczamy, iż:

- przedmiotem niniejszej umowy nie są substancje ani preparaty niebezpieczne w
rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322 z późn. zm.) *
- przedmiotem niniejszej umowy są następujące substancje lub preparaty
niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322 z późn. zm.) *:
(wypełnić)
…………………………...………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………
Jednocześnie zobowiązujemy się z pierwszą dostawą ww asortymentu przekazać
Zamawiającemu
kartę
charakterystyki
dostarczonej
substancji
lub
preparatu
niebezpiecznego.
Karta charakterystyki wraz z fakturą VAT będzie zapakowana w oddzielną, opisaną kopertę i
przekazana wraz z dostawą towaru.
(niepotrzebne skreślić)*
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