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WZÓR    UMOWY   nr  SPZOZ-ZP/23BU/2021   
 
 

W  dniu  ……………………………….r.  w Kępnie pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63 -600 Kępno, 
reprezentowanym przez: 
 

1.  Beatę Andrzejewską - Dyrektora 
 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 000006953, NIP 619 182 70 89 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………..zarejestrowanym  w …………………………………wpisaną do Rejestru 
przedsiębiorców pod nr…………………………. 
reprezentowaną przez: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  łącznie zwane „Stronami”   o następującej treści: 
 

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021. 
Poz.1129 ze zm.), zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie pisemnego zapytania ofertowego 
Zamawiającego z dnia ………..………… oraz złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia ……………………  na  dostawę 
KONTRASTÓW dla  Pracowni TK i RTG Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

§ 1. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa KONTRASTÓW dla Pracowni TK i RTG Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 
zgodnie z opisem i ilością wskazaną w zapytaniu ofertowym z dnia ………………….. oraz ofertą Wykonawcy z 
dnia …………………….., które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

2. Poszczególne dostawy następować będą na podstawie telefonicznych, elektronicznych (e-mail) 
zamówień, składanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego składanych na adres: …………… 

       …………………………………………………………………………………… 
3.  Dostawa musi być wykonywana zgodnie z przedmiotem zamówienia, z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
4. Sukcesywne dostawy przedmiotu umowy w ilościach określonych przez Zamawiającego następować będą 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
§2. 

1. Wykonawca gwarantuje, że w przypadku kontrastów dla Pracowni TK i RTG , dostarczanych w ramach 
niniejszej umowy, produkty te będą wysokiej, jakości, o właściwych parametrach użytkowych i ważnym 
okresie przydatności do użycia oraz posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu zgodnie z Ustawą Prawo 
Farmaceutyczne. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy niezwłocznie (nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem 
odpowiednich atestów i świadectw dopuszczających do obrotu dany produkt. Dokument zostanie 
przedstawiony w języku polskim lub przysięgłym tłumaczeniu, jeżeli jego oryginał został sporządzony w 
języku obcym. 

2. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania 
umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania 
umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu i przedstawi dokument potwierdzający 
niezwłocznie po jego wydaniu.  

 
 



 
§ 3. 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do realizacji zamówień w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni  robocze dla całego przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zamówień realizowanych w trybie 
„cito”, tj. w ciągu 12 (dwunastu) godzin od przesłania zamówienia.  

2. Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 następować będzie sukcesywnie w okresie  trwania 
umowy, zgodnie z ust. 1., bezpośrednio do Apteki Szpitalnej Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 7 – wjazd 
od ulicy Dąbrowskiego, w godzinach od 8.00. do 14.00. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, 
sobotę lub poza godzinami pracy Apteki dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym 
terminie, z wyłączeniem zamówień  w trybie  „cito”.  

3. Transport (warunki dostaw do Zamawiającego) przedmiotu umowy Wykonawca realizować będzie 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta produktów farmaceutycznych oraz Dobrą Praktyką 
Dystrybucyjną opisaną w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015r. w sprawie wymagań 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej ( Dz. U. 2017.509 t.j.) 

4. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy pod warunkiem, że został on mu dostarczony 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia 
dostawy, jeżeli:  

a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,  

b) opakowanie będzie naruszone,  
c) przedmiot umowy będzie wadliwy, złej jakości,  
d) termin przydatności asortymentu będzie krótszy aniżeli określony w umowie. 

 6.   W przypadku niemożności wykonania dostawy przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 
        Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego, z  zastrzeżeniem ust.8 
        poniżej. 
7. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości, asortymentu i cykliczności  

         dostaw w ramach ilości określonych w formularzu cenowym. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 1, a 

okres opóźnienia będzie dłuższy niż 24 godziny, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu  równoważnego (tzw. 
nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania Wykonawcy o takim zakupie, bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz 
bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie.  Uprawnienie to 
przysługuje Zamawiającemu  niezależnie od informacji przekazanej przez Wykonawcę, o której mowa w 
ust.6 powyżej. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest  
wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony 
asortyment w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z 
nabyciem zastępczym. 

9.  Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru 
dokonanego w trybie określonym w ust. 8, przy czym strony zgodnie postanawiają, że wystarczającym 
dokumentem będzie faktura Vat wystawiona na Zamawiającego z tytułu zakupu tego towaru. 
Zamawiający nie jest zobowiązany do dokumentowania Wykonawcy informacji dotyczących ofert innych 
zastępczych Wykonawców, a Wykonawca nie jest uprawniony do powoływania się na możliwość tańszego 
zakupu zstępczego niż dokonany przez Zamawiającego. 

10. O wszelkich niedoborach ilościowych, jakościowych, utracie, szkodach i innych niezgodnych z 
postanowieniami umowy zdarzeniach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca musi 
być poinformowany w ciągu 3 dni od dnia dostawy, a o braku dostawy – w ciągu 3 dni od dnia , w którym 
dostawa miła nastąpić. 

11. Ewentualne reklamacje ilościowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 5 dni 
roboczych od ich zgłoszenia, a reklamacje jakościowe Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć  w ciągu 7 
dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Uzasadnione koszty reklamacji obciążają 
Wykonawcę. 

 
 



 
12. Wykonawca w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do wykonania 

dostawy zgodnie z zamówieniem. Po przekroczeniu terminu Zamawiający dokona zakupu we własnym 
zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Postanowienia ust. 8 i 9 powyżej stosuje 
się odpowiednio . 

13. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem 
faxu z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o 
wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym 
realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe 
funkcjonowanie oddziałów szpitalnych. 

§5. 
  Termin realizacji  umowy :  sukcesywnie przez okres 12 miesięcy – liczą od daty jej zawarcia.  

 

§ 6. 
1. Wartość Umowy ustala się na kwotę: 

- netto: ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………00/100),  
plus podatek VAT według obowiązujących stawek, co stanowi : 
- brutto: …………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………….00/100), 

2. Oferowana cena brutto obejmuje: cenę netto przedmiotu zamówienia, koszty transportu  
i ubezpieczenia do czasu wydania Zamawiającemu, cło, opłaty graniczne, obowiązujący podatek VAT, 
koszty dostaw oraz wszystkie inne koszty niewymienione, a konieczne do poniesienia w celu należytego 
wykonania umowy.  

3. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy będzie regulowana na podstawie prawidłowo wystawionych 
faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem Zamawiającego oraz 
ilościami dostarczanych materiałów przemnożonych przez ceny jednostkowe z Arkusza cenowego.  

4. Ceny te obowiązują przez cały czas trwania umowy. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczoną partię towaru w terminie 60 dni licząc od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
6. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego 

zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 
7. Brak zapłaty w terminie nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania dostaw.  
8.  Płatność zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek Wykonawcy określony w fakturze. 
9. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 
10. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy – asortymentu produktów i 

ilości, Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego.  
Z zastrzeżeniem, że zmniejszenie zamówienia nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości 
określonej niniejszą umową. 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami. Wykonanie przedmiotu 

umowy lub części przedmiotu umowy przez Podwykonawcę wymaga zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak    za 

działania własne. 
3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował wykonanie zamówienia siłami podwykonawcy/ podwykonawców to w 

terminie 5 dni roboczych przed planowaną dostawą, zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy przez wskazanego 
podwykonawcę wraz ze wskazaniem danych identyfikujących podwykonawcę/podwykonawców. 

 

§ 8 

1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów przechodzi na Zamawiającego 
w chwili dostawy do miejsca oznaczonego w zamówieniu lub w chwili odbioru towaru od Zamawiającego, 
który będzie  potwierdzony stosownym dokumentem. 

2. O wszelkich niedoborach ilościowych, jakościowych, utracie, szkodach i innych niezgodnych z 
postanowieniami umowy zdarzeniach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca musi 
być poinformowany w ciągu 3 dni od dnia dostawy, a o braku dostawy –w ciągu 3 dni od dnia, w  którym 
dostawa miała nastąpić. 

 



 
§ 9 

1. Ustala się termin przydatności do używania zamawianego asortymentu na okres wskazany przez 
producenta, jednakże nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 

2. W przypadku dostarczenia partii asortymentu o terminie przydatności krótszym niż 12 miesięcy, 
Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie wymienić na towar z dłuższym terminem przydatności. Wniosek 
Zamawiającego o wymianę asortymentu na inny z właściwym terminem ważności nastąpi w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający 
może wyrazić zgodę na krótszy termin przydatności. 

3. Wykonawca dostarczać będzie z każdą partią danego asortymentu ulotki w języku polskim zawierające 
wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o asortymencie, w tym o sposobie jego 
magazynowania i przechowywania.  

4. Jeżeli nastąpi zwrot towaru Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej  
w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru. 

§ 10 

1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
       publicznych na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie, która może obejmować w 

         zakresie dozwolonym przez prawo: 
a)   zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu; 
b)   zmianę elementów składowych przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany; 
c)   zmianę terminu realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu umowy; 

         e)  zmianę ilości szczegółowego asortymentu objętego przedmiotem umowy zgodnie z uzasadnionymi  
       potrzebami Zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zwiększenie wartości umowy w  
       zakresie danego pakietu; 

         f)   zmianę ceny wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie 
       cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian; 

         g)   zmianę terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania wartości umowy w okresie jej 
       obowiązywania 

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

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w 
art. 455 z zachowaniem zasad o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp. 

4. 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: 

4.1.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, 
4.2.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, 
4.3.aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne. 
4.4.aneks cenowy dopuszczający 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.  
      4.5. zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu; 
      4.6. zmianę elementów składowych przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany; 
      4.7.  zmianę terminu realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu umowy; 
      4.8.  zmianę ilości szczegółowego asortymentu objętego przedmiotem umowy zgodnie z  
              uzasadnionymi  potrzebami Zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zwiększenie 
              wartości umowy w  zakresie danego pakietu; 



     4.9. zmianę terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania wartości umowy w okresie jej 
            obowiązywania 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 4.1.-4.4. powyżej jest złożenie przez 
Wykonawcę stosownego wniosku w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz złożeniem stosownych 
dokumentów potwierdzających wystąpienie powyższych okoliczności oraz potwierdzających ich wpływ na 
koszt wykonania umowy. 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. 

§ 11 
1. Dla celów niniejszej Umowy, termin „Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje techniczne, 

technologiczne, finansowe, organizacyjne dotyczące przedsiębiorstwa Strony lub inne informacje 
posiadające dla Strony wartość gospodarczą. 

2.     Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, tj. w szczególności do: 
  a) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym w związku z podjętą  
         współpracą  Stron,  o  której  mowa  w  Preambule  niniejszej  umowy,  tj.  w   szczególności   w    celu 
         należytego i zgodnego z przepisami obowiązującego prawa wykonania umowy lub umów zawartych 
         pomiędzy Stronami, 
b) nie ujawniania Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim poza osobami określonymi w 

 niniejszej umowie, 
c) przechowywania Informacji Poufnych z zachowaniem najwyższej staranności w celu ich zabezpieczenia 

przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. 
3.   Zasad poufności uregulowanych w niniejszej umowie nie stosuje się do Informacji Poufnych, które: 

a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej umowy, w 
szczególności, gdy zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Stron, 

b) są w chwili ujawniania znane Stronie,  
c) Strona otrzymała za pośrednictwem osoby trzeciej nie zobowiązanej do zachowania poufności, 
d) zostały ujawnione organom władzy publicznej na ich żądanie na podstawie i w granicach 

obowiązujących przepisów prawa, 
e) zostały niezależnie opracowane przez osoby działające na rzecz Strony. 
 

§ 12 
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary 

umowne:  
a) za opóźnienie w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonej partii 

towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,4% 
wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia ponad 7 dni. Jeżeli 
opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w 
trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie 
wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy w terminie 3 dni od dnia wezwania. 

b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,2% od wartości brutto reklamowanego towaru 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,4% wartości brutto 
reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia ponad 7 dni. 

c) odstąpienie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

2. Za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,   
Zamawiającemu przysługuje kara umowna wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej umowy wynosi 
……………………………………………… 

4. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania 
przewyższającego kary umowne. 

5. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma 
prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 

6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 



7.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

8. Zamawiający może, rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku co najmniej jednej z niżej 
wymienionych okoliczności: 
a) trzykrotnego opóźnienia w dostarczeniu towaru przez Wykonawcę od ustalonego w § 4, ust.1 

terminu dostawy, 
b) dwukrotnego dostarczenia przedmiotu umowy z wadami . 

 

§ 13. 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności 
nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich 
przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany 
zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, 
decyzje, zarządzenia organów państwa itp. Strony zgodnie potwierdzają, że zawierają niniejszą 
Umowę w okolicznościach panującej w Polsce sytuacji epidemicznej w związku z zagrożeniem 
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) i wynikającymi z tej sytuacji i wprowadzanymi 
ograniczeniami w przemieszczaniu się i swobodnym prowadzeniu działalności gospodarczej oraz 
funkcjonowaniu organów administracji publicznej. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że 
dokonał profesjonalnej oceny zaistniałej na dzień zawarcia Umowy sytuacji i wziął pod uwagę 
okoliczność wskazaną w zdaniu poprzedzającym, w szczególności uwzględnił utrudnienia w 
wykonywaniu Przedmiotu Umowy. W związku z tym Wykonawca zrzeka się prawa do 
powoływania na tę okoliczność w przyszłości jako okoliczności siły wyższej lub nadzwyczajnej 
zmiany stosunków. 

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają 
przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może 
należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o 
zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po 
zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań 
w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będą poszukiwać wszelkich sensownych 
alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej. 

 

§ 14. 
1. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia 

przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 
mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U.2020.1740t.j.), ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.),ustawy z dnia 6.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. 
U. 2020.944 t.j.). 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egzemplarz  dla 
Wykonawcy, natomiast 2 egzemplarze dla Zamawiającego.  
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