
Załącznik nr 3
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu…………………2020 roku w Opolu Lubelskim, pomiędzy:
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Prze-
mysłowa 4A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000487468, NIP 7171830083, REGON 431019069, reprezentowaną przez:
………………………………..- 
zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”
a 
…………………………………………………………………………........................................................................
.................................. 
,”….......................................................................................................................................................................
...............
zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”
łącznie zwanymi „Strony”, a każda z osobna „ Strona”
     

Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa rękawic  chirur-
gicznych i diagnostycznych dla Powiatowego Centrum  Zdrowia  sp. z o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim  przy  
ul. Przemysłowej  4a przeprowadzonego w trybie art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób  zakaźnych  u  ludzi  i  wyboru  oferty  Wykonawcy  na  zadanie  nr  1  do  61 
Strony zawierają umowę o treści:

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu produkty farmaceutyczne/wyroby
medyczne w zakresie zadania 1 - 62  w asortymencie i ilościach wyspecyfikowanych w formularzu ce-
nowo-asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zał 1a do zapytania), zwany
dalej „przedmiotem zamówienia” lub „towarem”.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych .  

a. Podaną ilość przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach załącznika do umowy należy
traktować  jako  ilość  szacunkową  na  potrzeby  przygotowania  i  przeprowadzenia  niniejszego
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Ilość  szacunkowa  określona  została  na
podstawie faktycznego zużycia za okres ostatnich 12 miesięcy.
b.  Zamawiający zastosuje prawo opcji  w sytuacji,  gdy konieczne będzie zamówienie przedmiotu
zamówienia w ilości większej niż określona w załączniku do umowy. Uruchomienie części objętej
prawem  opcji  nastąpi  poprzez  złożenie  przez  Zamawiającego  informacji  o  uruchomieniu  opcji,
podając jednocześnie planowaną do zakupu ilość przedmiotu zamówienia. 
c. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą
wymagane. 
d. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać tylko w terminie obowiązywania niniejszej umowy.
e. Całkowita ilość przedmiotu zamówienia, określona dla danej pozycji, zamówiona i dostarczona w
ramach opcji nie może być większa od ilości określonej dla tej pozycji w pakiecie. Faktyczna ilość,
zamówionego  w  trakcie  realizacji  umowy  przedmiotu  zamówienia,  uzależniona  będzie  od
rzeczywistych  potrzeb  Zamawiającego  w  okresie,  na  jaki  zostanie  zawarta  umowa.  Ilość
zamawianego w ramach umowy towaru może być różna od ilości określonej w opisie przedmiotu
zamówienia. 
f. Wykonawca ma prawo zgłosić roszczenie z tytułu niezrealizowania umowy, gdy łączna wartość
zrealizowanych zamówień, w okresie trwania umowy będzie mniejsze niż 50% szacunkowej wartości
umowy.

1 Dotyczy tej z części w której oferta Wykonawcy oceniona została jako najkorzystniejsza 
2 Dotyczy tej z części w której oferta Wykonawcy oceniona została jako najkorzystniejsza 
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§ 2. 
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Wartość Umowy dla:
pakietu/zadanie 1  ustala się na kwotę brutto:......... zł. (słownie: ...............................................…)
pakietu/zadanie 2 ustala się na kwotę brutto:......... zł. (słownie: ...............................................…)  
pakietu/zadanie 3 ustala się na kwotę brutto:......... zł. (słownie: ...............................................…)  
pakietu/zadanie 4 ustala się na kwotę brutto:......... zł. (słownie: ...............................................…)  
pakietu/zadanie 5 ustala się na kwotę brutto:......... zł. (słownie: ...............................................…)
pakietu/zadanie 6 ustala się na kwotę brutto:......... zł. (słownie: ...............................................…) 3 
2. Wartość Umowy określona powyżej jest sumą iloczynów ilości jednostkowych i właściwej asortymentowi
ceny z  Formularza asortymentowo – cenowego. Opisu przedmiotu zamówienia.  Należność za wykonanie
przedmiotu Umowy będzie uregulowana na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę
zgodnie z ilościami dostarczanych materiałów. 
3.  Wynagrodzenie  o którym mowa w § 2 obejmuje wszystkie  koszty związane z realizacją  przedmiotu  
umowy. 
4.  Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w  Formularzu asortymentowo – cenowym. Opisie  przedmiotu  
zamówienia  są cenami maksymalnymi. Strony dopuszczają możliwość obniżenia ceny przez Wykonawcę 
w wyniku stosowania rabatów, cen promocyjnych, itp. Powyższa zmiana ceny nie wymaga pisemnego anek-
su. Podwyższenie ceny jest możliwe jedynie w przypadkach, o których mowa w §9 ust. 4. 

§ 3. 
TERMIN PŁATNOŚCI 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidło -
wo wystawionej faktury VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
2. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEFexpert).
3. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze. 
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przelewu metodą podzielonej płatności (split payment).
6.  W  sytuacji,  gdy  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  na  fakturze  nie  figuruje  
w  wykazie  podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,  o  którym  mowa  
w  przepisach  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  (Dz.  U.  
z 2020 r. poz. 106), zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT), Zamawiający wstrzy -
muje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku
wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego
w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

§ 4. 
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyroby na własny koszt i ryzyko, sukcesywnie wg  wysłanego
faksem lub pocztą elektroniczną e – mail zlecenia Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych  od dnia do-
ręczenia zamówienia. 
2. Odbioru ilościowego dokona upoważniony przedstawiciel  Zamawiającego.  Odbiór ilościowy następuje
przy dostawie towaru, zaś odbiór jakościowy każdego opakowania w dniu pierwszego użycia towaru. 
3. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru już przy dostawie Zamawiający odmówi przyjęcia
towaru, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić go niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia robo-
czego na towar wolny od wad tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem. 
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braku produktu w opakowaniu zbiorczym: 
a) Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faxem, a następnie potwierdzi pisemnie, nie-
zwłocznie po stwierdzeniu. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień zawiadomienia telefonicznego lub
faxem. 
b) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, produktu wolnego od wad lub pro-
duktu niedostarczonego niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, jednak nie później niż w terminach
określonych w § 6 ust. 3 umowy. 
5. Dopuszcza się dostawę produktów równoważnych za oferowany produkt w sytuacji, w której: 
a) zajdą okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć i są niezależne od Wykonawcy, w szczególności
w sytuacji wystąpienia siły wyższej, zaprzestania wytwarzania produktu, wycofania produktu z obrotu przez
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podmiot odpowiedzialny lub na mocy decyzji właściwych organów, wstrzymania obrotu na mocy decyzji wła-
ściwych organów i 
b) Zamawiający wyrazi na to pisemną, uprzednią zgodę i 
c) produkt równoważny w pełni odpowiada wymaganiom określonym w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia, w którym dokonano wyboru oferty. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego udokumentowania
równoważności tego produktu i 
d) cena produktu równoważnego nie jest wyższa od ceny produktu. 
6. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu towaru u innego wykonawcy, pomniejszając wielkość zamówie-
nia wynikającą z niniejszej umowy, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych
w ust. 1 lub §6 ust. 2. Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wy-
konawcy a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena zapłacona przez Zamawiającego jest wyższa
od ceny określonej w niniejszej umowie. 
7. Poniesione koszty zakupu towaru w wysokości udokumentowanej rachunkami zostaną potrącone z pierw-
szej po ich wystąpieniu, wymagalnej wierzytelności Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie. 

§ 5. 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Umowa została zawarta na okres do dnia 31.03.2021 r.
§ 6. 
WARUNKI GWARANCJI 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane wyroby są wolne od wad, a ich termin przydatności do użycia
wynosi minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 
2. Reklamacje Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się załatwiać niezwłocznie, nie później jednak niż: 
1) w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia - w przypadku braków ilościowych, poprzez do-
starczenie brakującego towaru, 
2) w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia wady - w przypadku wad jakościowych, po -
przez dostarczenie towaru wolnego od wad. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i faktury, w szczególno-
ści w przypadku: 
1) niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia; 
2) dostarczenia wyrobów złej jakości, w tym nie mających określonego w Umowie terminu przydatności do
użycia; 
3) dostarczenia wyrobów w niewłaściwych opakowaniach. 
4. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie. 
5. W przypadku wycofania z obrotu lub wstrzymania w obrocie wyrobu Wykonawca zobowiązuje się do nie-
zwłocznego telefonicznego i pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz do niezwłocznego odbioru od
Zamawiającego wyrobu. W przypadku dokonania zapłaty przez  Zamawiającego Wykonawca  odda cenę
zakupu wyrobów w terminie 7 dni od powiadomienia Zamawiającego lub odbioru, w zależności, który z termi -
nów upłynie szybciej. 
§ 7. 
KARY UMOWNE 
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 
1) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru w terminie, o którym mowa w §4 ust. 1 – w wysokości do 3%
wartości brutto niedostarczonego towaru, którego dotyczy opóźnienie, za pierwszą rozpoczętą i każdą na-
stępną zakończoną dobę opóźnienia, 
2) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru wolnego od wad - w wysokości do 3% wartości brutto tej czę-
ści zamówienia, której dotyczy opóźnienie, za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę prze-
kroczenia terminu wykonania dostawy towaru wolnego od wad, 
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości do 10% wartości brutto Umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
przez Zamawiającego noty obciążeniowej na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w treści noty ob-
ciążeniowej, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wy-
konawca wyraża zgodę na potrącenie. 
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych
na zasadach ogólnych.
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§ 8. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w ra-
zie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicz -
nym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bez-
pieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzię-
cia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
3. Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w umowie lub w przepisach prawa,
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w razie niewłaściwego jej wykonania przez
Wykonawcę tj. w przypadku nieterminowego wykonywania dostaw lub wykonywania ich niezgodnie z przyję-
tymi przez strony w umowie zasadami realizacji. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Strony zachowują wzajemne świadczenia prawidłowo speł-
nione do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawca może żądać jedynie zapłaty wynagrodzenia należnego
mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy. 
§ 9. 
ZMIANY UMOWY 
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na pod-
stawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmian, które zostały przez Zamawiającego przewi-
dziane w ogłoszeniu o zamówieniu/specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. w zakresie: 

1) wysokości wynagrodzenia – w przypadkach, o których mowa w Umowie i zaproszeniu, 
2) zmiany jakości lub innych parametrów wyrobów zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, przy czym
zmiana taka może być w szczególności spowodowana: 
- zmianą sposobu konfekcjonowania wyrobów przez producenta,  czego Wykonawca nie mógł  wcześniej
przewidzieć – z odpowiednim przeliczeniem ilości, 
- niedostępnością na rynku wyrobów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofa-
niem z rynku tych wyrobów, 
- pojawieniem się na rynku wyrobów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 
- pojawieniem się na rynku wyrobów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, 

3) ograniczenia zakresu dostaw na podstawie niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia braku konieczno-
ści wykonywania części zamówienia, 
4) wydłużenia okresu obowiązywania umowy o nie więcej niż 12 miesięcy, w przypadku niewykorzystania ilo-
ściowego umowy.
5) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na uzasadnione zmiany proponowane przez Zama-
wiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
- pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej. 
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą za-
mianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 
3. Każda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalo-
nych 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, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 1) Wykonawca składa pisemny wniosek o
zmianę Umowy w zakresie płatności  wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 2) Wykonawca składa pisemny wniosek o
zmianę Umowy w zakresie płatności  wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
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zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie
umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kal-
kulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia,
które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są ko-
nieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 3) Wykonawca składa pisemny wniosek o
zmianę Umowy w zakresie  płatności  wynikających z faktur  wystawionych po zmianie  zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpiecze-
nie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonaw-
ca  będzie  zobowiązany  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia
umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 3), na kalkulację ceny ofertowej. Wnio-
sek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązko-
wo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 3). 
8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 4) Wykonawca składa pisemny wniosek o
zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie fak-
tyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegól-
ności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wy-
nagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 4), na kalkulację ceny ofer-
towej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 4). 
9. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o zmianę Umowy wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.
§ 10. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Adresy Stron podane na wstępie są ich adresami do korespondencji.  Strony zobowiązują się do bez-
zwłocznego informowania na piśmie o wszelkich zmianach do korespondencji, pod rygorem skutecznego do-
ręczania korespondencji na ostatnio podany adres Strony. 
2. Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie na
zasadach określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy,
w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
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