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Załącznik nr ……….. 

do specyfikacji warunków zamówienia 

SP ZOZ/DZ/……./2021 

 

Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA O DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 

 

Zawarta w dniu ………………….. w Myszkowie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, z siedzibą przy 

Al. Wolności 29, 42-300 Myszków , wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

nr KRS 0000007638 nr NIP: 577-17-44-296,reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

Dalej zwani wspólnie także „Stronami”. 

 

§ 1 

Podstawa zawarcia 
Umowa zostaje zawarta o udzielenie zamówienia publicznego numer: ..................... 

prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego”, którego wartość nie przekracza kwoty 130 

tyś zł i nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. 2019 r. poz. 2019), na zamówienie pn. „...........................” 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy,  a Wykonawca zobowiązuje się 

do dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Myszkowie, według zestawienia Pakietu Nr ....., zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Dostawy stanowiące przedmiot niniejszej umowy odbywać się będą w oparciu o 

zamówienia częściowe dokonywane przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dostaw częściowych przedmiotu 

zamówienia, na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego do 72 godzin roboczych od 

chwili złożenia zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania 

zamówienia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie, strony zobowiązane są do 

niezwłocznego potwierdzenia tego faktu w formie papierowej za pomocą faksu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar własnym środkiem transportu 

lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko bezpośrednio do magazynu 

Apteki Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, na miejsce wskazane 

przez pracowników Apteki, od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 11:30  za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

6. W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w § 1 ust. 3 ,  

Zamawiający może dokonać zakupu u innego Wykonawcy, a Wykonawca pokryje ewentualną 
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różnicę w cenie związaną z zakupem produktu u innego dostawcy oraz koszt dostawy, za 

wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający opóźnia się w płatnościach na rzecz Wykonawcy. 

Zamawiający tym samym zastrzega, iż w przypadku kiedy Wykonawca posiada wiedzę o 

niemożliwości dostarczenia którejkolwiek pozycji zamówienia, w chwili jego złożenia, 

poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy: 

a) w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach z oznaczeniem z bieżącej produkcji, 

zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Dostarczany towar musi posiadać datę 

ważności nie krótszą niż dwa lata od daty złożenia zamówienia za wyjątkiem towarów o 

specyficznych właściwościach, które mają inny termin ważności, towary te winny mieć datę 

ważności nie krótszą niż 70 % okresu przydatności dla danego towaru.  

W przypadku przyjęcia przedmiotu zamówienia z krótszą datą ważności niż wyżej określona, 

Zamawiający ma prawo zwrotu przedmiotu zamówienia przed upływem 3 miesięcy licząc do 

dnia końcowego terminu jego ważności a Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu  

i skorygowania wystawionych faktur. 

b) posiadającego w opakowaniach aktualne etykiety i instrukcje w języku polskim zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach  medycznych i przepisami wykonawczymi 

do niej lub oznaczone  za pomocą zsynchronizowanych symboli lub ogólnodostępnych 

kodów. 

 

 

§ 3 

Warunki Umowy 

1. Wykonawca wraz z towarem dostarczy i pozostawi u Zamawiającego oryginał i kopię 

faktury, na których umieszczone będą informacje o przedmiocie zamówienia tj. nazwa 

handlowa zgodna ze złożoną ofertą, rozmiar/ dawka lub wielkość, ilość sztuk w opakowaniu, 

numer serii i data ważności, cena netto za opakowanie, nr zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza umieszczenie numeru serii, daty ważności produktu i nr zamówienia na innym 

dokumencie niż faktura. Ponadto na jednej fakturze będzie umieszczany przedmiot 

zamówienia w ramach tej samej umowy przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć do Zamawiającego jedną zbiorczą fakturę w danym dniu dostawy dla każdego 

złożonego zamówienia. 

2. W przypadku reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia 

faktury korygującej do 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji, w przypadku błędów w numerze 

serii i datach ważności, Wykonawca wystawi notę korygującą przekaże ją do Apteki do 5 dni 

od daty zgłoszenia błędu. Dostarczenie faktury korygującej i noty korygującej następowało w 

dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakościowej i ilościowej 

dostarczanego towaru.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli dotyczącej 

przechowywania towaru podczas dostawy do siedziby Zamawiającego – wewnątrz pojazdu 

dostawczego. 

4.1. Przedmiotem kontroli będzie: 

a. temperatura panująca wewnątrz pojazdu dostawczego; 

b. wilgotność panująca wewnątrz pojazdu dostawczego; 

c. obecność platform, podestów chroniących towar przed zawilgoceniem wewnątrz    

    pojazdu dostawczego; 

d. wykorzystywanie podczas transportu wewnątrz pojazdu dostawczego   

    lodówek/pojemników termoizolacyjnych zapewniających prawidłowe warunki  

    transportu dla towaru wymagającego warunków chłodnych i zimnych. 
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4.2. Kontrolę będzie przeprowadzał przy dostawie pracownik apteki szpitalnej, 

przyjmujący towar w obecności Dostawcy. 

4.3. Po dokonaniu kontroli spełnienia warunków w zakresie określonym w ppkt. 4.1., 

pracownik apteki potwierdza na druku aptecznym prawidłowe lub nieprawidłowe warunki 

dostawy, druk podpisuje wraz z osobą dostarczającą towar do apteki szpitalnej. 

4.4. W przypadku, gdy warunki dostawy, będące przedmiotem kontroli w jakimkolwiek 

zakresie nie odpowiadają warunkom wymaganym dla danego produktu, pracownik apteki ma 

prawo odmówić przyjęcia towaru. 

4.5. W przypadku zlecenia usługi transportu firmie kurierskiej, Wykonawca pozostaje 

zobligowany zapisami ppkt. 4.1 – 4.4 na takich samych zasadach, jak gdyby dostarczał 

przedmiot zamówienia samodzielnie. Kurier zobowiązany jest wówczas umożliwić 

przeprowadzenie kontroli pojazdu transportowego oraz podpisać druk apteczny z 

przeprowadzonej kontroli. 

5. W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona, na podstawie pkt. 4 lub w związku ze 

stwierdzeniem niezgodności towaru z umową, zwrotu towaru, Wykonawca potwierdza odbiór 

zwróconego towaru na druku Zamawiającego.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

§ 4 

Termin realizacji umowy 

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie obliczone zgodnie z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do 

umowy, który stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Stronami.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w załączniku nr 1 do umowy zawiera wszelkie 

koszty związane z realizacją  Przedmiotu umowy, w tym podatki, cła i opłaty. 

3. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu 

umowy w pełnym zakresie rzeczowym według cen określonych w załączniku nr 1 do 

umowy wynosi:  

Dla pakietu nr …….. 
wartość netto: …………………zł 

(słownie:……………………………………………………….. złotych), 

wartość brutto: ……….………zł 

(słownie:……………………………..…………………………. złotych). 

 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Protokoły zdawczo-odbiorcze stanowią podstawę wystawienia faktur VAT przez 

Wykonawcę.  

2. Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy ……………./nr_rachunku bankowego/……………, w terminie do 60 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zmiana 

numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga aneksu do 

umowy. 
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3. Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia przelewem, na 

wskazany w fakturze VAT rachunek Wykonawcy. Za termin zapłaty przyjmuje się datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Towar wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny z 

nazewnictwem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, 

że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5 ust 3 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu odsetki 

wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu. 

6. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę, w której wynagrodzenie będzie 

wyliczone według cen jednostkowych brutto, chyba, że inny sposób wyliczenia 

wynagrodzenia jest nakazany w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz 

zawierającą adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli właściwe przepisy 

prawa wymagają takiej adnotacji. 

7. W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej 

płatności, pomimo istnienia takiego obowiązku, wskutek czego zapłata przez 

Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego 

w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należnego podatku VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 jest zbieżny z 

rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 

1 ustawy o podatku od towarów i usług  

9. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 8 i dokonania przez Zamawiającego 

zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 2, Wykonawca odpowiada wobec 

Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z 

odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych. 

 

 

§ 7 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udzieli gwarancji, co do jakości towaru na okres minimum 1 roku od daty 

wydania Towaru. 

2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonego Towaru w 

terminie 48 godzin przypadających w dni robocze od daty doręczenia reklamacji na nr 

faksu Wykonawcy …………………………….. Nie udzielenie odpowiedzi w tym 

terminie uważa się za uznanie reklamacji. 

3. Wykonawca w ciągu 48 godzin przypadających w dni robocze od uznania reklamacji jest 

zobowiązany do wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny z Umową. 

 

 

§ 8 

Kary umowne i wypowiedzenie umowy 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto nie dostarczonej części 

zamówienia, określonego w § 5 ust. 3 umowy - za każdy dzień zwłoki względem 

terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których 

mowa w § 3 ust. 6 oraz § 3 ust. 13 umowy 
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b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3  umowy 

- w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

c) za naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o 

mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 6 ust 7 powyżej, w 

wysokości równej stawce należnego podatku VAT, wynikającego z tej faktury albo 

faktur. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku 

zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 6 ust. 2, w wystawianych 

przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w wysokości kwoty brutto każdej z 

faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 6 ust. 2. 

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę, bez konieczności uprzedniego wzywania 

Wykonawcy do należytej realizacji umowy oraz zachowania okresu wypowiedzenia, i 

naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego 

w § 5 ust. 3  umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach, gdy: 

a) jednorazowa zwłoka Wykonawcy względem terminu głównego wykonania dostawy 

bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostawy, o których 

mowa w § 3 ust. 6 umowy, przekroczy 7 dni kalendarzowych, 

b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego co najmniej dwukrotnie nie wymieni 

wadliwego Towaru w terminie 3 dni od uznania reklamacji, 

c) w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć 

w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji 

Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw 

lub ich jakości. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie 

od wymagalności obu wierzytelności (potrącenie umowne).  

4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać 

wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

6. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku realizacji Przedmiotu umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy 

Towaru tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie 

umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający 

może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie 

dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), z uwzględnieniem możliwości zakupu produktu równoważnego. Zamawiający 

ma prawo realizować wykonanie zastępcze bez obowiązku nabycia od Wykonawcy 

Towaru dostarczonego po terminie. 

8. W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 7, w związku z 

opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie 

obciążany karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w 

realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez 

Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim. 
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9. Łączna wysokość kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy w okresie 

obowiązywania umowy nie może przekroczyć 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 3. 

 

§ 9  

Zmiany wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  

2. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT 

obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT.  

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT po złożeniu oferty, cena brutto, jak również 

wartość brutto w poszczególnych pakietach nie mogą zostać zwiększone, wobec czego 

podwyższenie stawki podatku VAT spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto 

Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, 

przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku 

zmniejszenie jednostkowych cen netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego 

aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Cena netto 

przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie 

trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny 

brutto i wartości brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen 

brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego. 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  

     na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

a. numeru katalogowego produktu; 

b. nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów; 

c. sposobu konfekcjonowania, 

d. wprowadzenia do sprzedaży przez Wykonawcę produktu zmodyfikowanego, 

udoskonalonego, 

e. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, 

wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych 

władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem 

dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet 

przy zachowaniu należytej staranności. 

f. zmiany cen jednostkowych towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości 

opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad proporcjonalności w 

stosunku do ceny objętej umową. 

2. Zmiany wymienione w ust. 1 lit. a-f powyżej mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, 

za zgodą Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie 

aneksu do umowy. 

3.Zmiany cen wywołane ustawowymi zmianami np. stawka VAT, następować będą z dniem 

wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących i nie będą wymagały 

zawierania pisemnych aneksów do umowy. 

4. W przypadku, kiedy w powszechnej ofercie Wykonawcy ceny wyrobów medycznych, 

ustalane będą poniżej cen z niniejszej umowy (np. promocje), Wykonawca dla danego 

asortymentu zobowiązany jest ustalić cenę niższą. 
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§11 

Zakaz czynności skutkujących zmianą wierzyciela 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody 

przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, 

jest nieważna.  

2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności: 

- jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w 

tym wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi 

należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 

pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku 

subrogacji ustawowej lub umownej; 

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 

upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 

działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w 

zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść 

umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez 

Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego 

oświadczenia woli. 

3.   Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 

Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na 

rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy; 

- umorzenie długu Zamawiającego do wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek 

formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić 

wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem bezskuteczności.   

 

§ 12 

Wstrzymanie przez Inspektora Farmaceutycznego 

 

1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy w przypadku, gdy towar zostanie wstrzymany lub 

wycofany decyzją GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny) lub WIF (Wojewódzki 

Inspektorat Farmaceutyczny), zaprzestanie być produkowany (ostatecznie lub czasowo), 

wygaśnie jego świadectwo rejestracji lub z innych przyczyn nie będzie mógł być dostarczony 

do Zamawiającego zgodnie z umową, że Wykonawca zapewni zamienny odpowiednik towaru 

o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie. Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu pisemnej informacji o przyczynie zaistnienia takiej sytuacji, 

podpisanej przez osobę odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy 

przetargowej (a wcześniej taką informację przekaże/prześle pocztą elektroniczna do Apteki 

Szpitala). 

2.Towar będący przedmiotem niniejszej umowy musi posiadać dokumenty stwierdzające 

dopuszczenie do stosowania i obrotu na terytorium RP oraz stosowne informacje sposobu 
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aplikowania, okresu przydatności w języku polskim, aktualne na dzień dostawy. Informacja 

winna też określać warunki przechowywania towarów i stosowania środków ostrożności  

i bezpieczeństwa. 

3.W przypadku, gdy zmiana spowodowana czynnikami podanymi w ust. 1 ma charakter 

trwały, a nie jest chwilowym brakiem danej pozycji przetargowej musi być wprowadzone do 

umowy przetargowej właściwym aneksem. 

 

§ 13 

Klauzula informacyjna 

1. 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, str. 1), dalej „RODO, 

a) Zamawiający informuje, że: 

- administratorem danych osobowych jest SP ZOZ w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 

42-300 Myszków; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Myszkowie jest Inspektor Danych 

Osobowych, kontakt: iod@zozmyszkow.pl   

- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym; 

- 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. 

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 

2320 z późń. zmianami), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na zasadach 

określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu 

podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub 

narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej. 

- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego 

nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami 

przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator 

przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w 

postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej 

nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 

ust. 1). 

- Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią 

Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

- Ma Pani/Pan prawo do: 

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; 

żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; 

mailto:iod@zozmyszkow.pl
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żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w 

sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa; 

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana osoby. 

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, 

wynikają z przepisów RODO oraz ustawy Pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani 

skorzystać składając wniosek u Administratora. 

- 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. 

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

- Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane mogą 

zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że 

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

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym Kodeks Cywilny. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 

negocjacji, a przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą 

rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 

albo Sąd Okręgowy w Katowicach, w zależności od wartości przedmiotu sporu. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

4. Wszystkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy a także SWZ stanowią jej 

integralne części. 

5. W załączeniu formularz asortymentowo-cenowy (zestawienie pakietowe) Wykonawcy. 

 

        Wykonawca:                                             Zamawiający: 
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