
 

 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

UMOWA Nr SR/XV-270-24-PH/22 
 
Umowa zawarta w dniu ………......................... r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym nr 
SR/XV-270-24-PH/22 na sukcesywną dostawę osobistych pomp insulinowych 
 
pomiędzy: 
 
Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei  
ul. Mickiewicza 2 
60-834 Poznań 
NIP: 781-16-19-837 
REGON: 000 31 33 25 
Reprezentowanym przez: 
Dyrektora – lek. med. Elżbietę Wrzesińską - Żak 
zwanym w dalszej części umowy: Zamawiającym 

 
a 
 
 
 
 
NIP:  
REGON:  
Reprezentowanym przez: 
 
 
zwanym w dalszej części umowy: Wykonawcą 
 
na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z. zm.) zawarto umowę 
następującej treści. 
 

§ 1 
1. Wykonawca w stosunku do Zamawiającego zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy osobistych pomp insulinowych 

do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu, zwanych w dalszej części umowy produktami medycznymi. 
2. Przedmiotem umowy są produkty medyczne szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy. 
3. Załącznik nr 1 określa rodzaj nabywanych produktów medycznych, ilość, ceny jednostkowe oraz wartości końcowe. 
4. Zamawiający zastrzega, że minimalny poziom zamówienia wyniesie 60% wartości i ilości asortymentu stanowiącego 

przedmiot zamówienia  
5. Złożona przez Wykonawcę oferta z dnia ……..2022 r. stanowi integralną część umowy. 

§ 2 
1. Wykonawca na podstawie złożonego zlecenia przez Zamawiającego, zobowiązuje się do dostarczania 

Zamawiającemu produktów będących przedmiotem niniejszej umowy sukcesywnie, w zależności od bieżących 
potrzeb Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania zleceń, o których mowa w § 2 ust. 1 w formie pisemnej na wskazany 
poniżej adres poczty elektronicznej Wykonawcy, lub numer faxu. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego 
potwierdzenia otrzymania zlecenia. 
Adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………………………………………... 
Nr faxu Wykonawcy: ……………………………………………………………………... 

3. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Poradni Diabetologicznej Szpitala 
Miejskiego im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu na każdorazowe złożenie zamówienia w 
terminie do 7 dni w dni robocze. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w 
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

4. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument zawierający: nazwę towaru, ilość i cenę - faktura VAT (oryginał). 
5. Każda ze Stron wyznaczy swoich przedstawicieli upoważnionych do działania w ich imieniu w zakresie 

rozwiązywania bieżących problemów związanych z realizacją umowy. 
6. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie dr Katarzyna Ksiądz. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia faxem +48 61 847-45-79 lub e-mailem na adres 

kldiab@raszeja.poznan.pl o brakach lub zatrzymaniu dostaw. 
8. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ………………………….. tel. 

…………………… 
 



 

 

§ 3 
1. Maksymalną wartość zamówienia Strony ustalają na kwotę w wysokości: 

netto: ……………… zł 
słownie netto: ………………………………………………………… 
brutto: …………….. zł 
słownie brutto: ……………………………………………………….. 

 Ceny jednostkowe asortymentu określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy. 
 
1. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (podatek VAT, koszt dostawy, cła, opłat 

granicznych itp.). 
2. Zapłata za dostarczone produkty medyczne następować będzie w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

3. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury lub faktur korygujących, 30 - dniowy termin 
płatności biegnie od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniej faktury korygującej. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z realizacji 

niniejszej umowy. 
6. Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018 
r. poz. 2191) wymaga złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, że zamierza przesyłać do 
Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne. 

7. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 
prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. poz. 2191). 
 

§ 4 
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 781 16 19 837 i upoważnia 

Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez potwierdzenia odbioru faktury. 
2. Należność za każdorazową realizację przedmiotu zamówienia płatna będzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania faktury VAT na wskazany numer rachunku bankowego Wykonawcy. 
3. Jako dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT 

prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na w/w liście, Zamawiający, wstrzyma 
się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała 
opóźnienia czy zwłoki w zapłacie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

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

2. Odstąpienie/wypowiedzenie /rozwiązanie umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili; 
w szczególności, w przypadkach: 
a) w trybie określonym w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
b) w przypadku trzykrotnego dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, wadliwego, złej jakości lub ze 
zwłoką w okresie jednego kwartału. 

Powyższe przysługuje Zamawiającemu od dnia podpisania umowy do jej zakończenia. 
Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już 
dostarczone Zamawiającemu. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na 
mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza 
się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, 



 

 

okoliczność ta musi zostać wykazana przez Wykonawcę w sposób pewny. Ewentualnie w przypadku wstrzymania 
produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika w cenie 
przetargowej (jeżeli będzie to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego 
produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowego poinformowania Zamawiającego o w/w sytuacjach z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy o kolejne 6 miesięcy, w przypadku niewykorzystania 
całości wartości przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast do tego zobowiązany. 

6. W przypadku niedostarczenia zamówionego produktu przez Wykonawcę, Zamawiający ma możliwość kupienia w/w 
produkt medyczny u innego podmiotu. Zamawiający obciąży ewentualną różnicą cen Wykonawcę. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego, przy zachowaniu cen 
poszczególnych elementów oraz wartości całego zamówienia, w przypadku uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

8. Zamawiający dopuszcza podczas realizacji umowy zmianę numerów katalogowych oferowanych produktów, 
wynikającą ze zmian modyfikacyjnych np. dotyczących zmiany miejsca ich wytwarzania, przy zachowaniu 
parametrów produktu spełniających wymogi SWZ i utrzymaniu cen określonych w ofercie przetargowej. 

9. Ceny jednostkowe netto za poszczególne produkty medyczne, określone w Załączniku nr 1 do umowy, mogą ulec 
obniżeniu w okresie obowiązywania umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku obniżenia ceny netto lub zmiany 
stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen spowodowana zmianą stawki podatku VAT może nastąpić 
jedynie w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek: 
a. gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z 

nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze Stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 K.c., 
b. zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. 

11. Zmiana cen brutto dopuszczalna będzie najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego 
zmianę stawki podatku VAT, w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 6 
1. Wykonawca udziela 4 letniej gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt. 
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z opisanym w ofercie przetargowej albo w przypadku 

dostarczenia towaru lub jego części w uszkodzonym opakowaniu jednostkowym, Zamawiający odmówi odbioru i 
sporządzi protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, który podpiszą obie Strony. Wówczas Wykonawca jest 
zobowiązany do dostawy sprzętu wolnego od wad na swój koszt i ryzyko, w ciągu 2 dni roboczych licząc od momentu 
sporządzenia protokołu. 

3. O wadach jakościowych stwierdzonych po odbiorze dostarczonego sprzętu Zamawiający zobowiązany jest 
poinformować niezwłocznie Wykonawcę. Zamawiający ma wówczas prawo żądać dostarczenia produktu wolnego od 
wad w czasie 2 dni roboczych od chwili poinformowania o nich Wykonawcy. 

 
§ 7 

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

a) z tytułu niewykonania umowy z winy po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

b) za nienależyte wykonanie umowy - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 
ust. 1 umowy, 

c) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za 
niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, jeżeli podstawą wypowiedzenia jest 
rażące naruszenie postanowień umowy polegających na dostawie towaru niezgodnego z umową, a w 
szczególności innego niż ten jaki został opisany w ofercie Wykonawcy, 

f) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 
wysokości 20% łącznej wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za przekroczenie terminu zapłaty, 
o którym mowa w §4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy, za wyjątkiem okoliczności 
wymienionych w art. 145 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 
 



 

 

§ 8 
Terminy realizacji dostaw liczony będzie od daty zawarcia umowy do  

 
§ 9 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci o których mowa w art. 455 z 
zachowaniem zasad o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp. 

3. Z uwzględnieniem zapisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki 
tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: 
3.1 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zgodnie z 

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

3.2 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3.3 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

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

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

4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy, w szczególności Kodeksu 
cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

§ 11 

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

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

b)    wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913); 

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

 

§ 12 

1.       Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej ustaniu zapewnia 
przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 



 

 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym w dalszej części RODO oraz z innymi przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony danych osobowych.  

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

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

4.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku 
stwierdzenia narażenia lub naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.  

5.       Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zawarcia w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego umowy o powierzeniu danych osobowych. 

 
§ 13 

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu. 
 
 
 
 
 
 

Wykonawca:                                                                                                Zamawiający: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zweryfikowano  z listą sankcyjną podmiotów i osób 
prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zgodnie z art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

 


