
Załącznik nr 5 (Projekt umowy)
Zamawiający:
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
NIP 764-26-40-360, REGON 301457850

UMOWA DOSTAWY NR .................

zawarta w dniu ...................... 2020 r. w Wyrzysku pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.
z siedzibą: ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
NIP: 764-26-40-360; Regon: 301457850,
reprezentowanym przez;

Stanisław Przybylski -  Prezes Zarządu

zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, a

................................................................................
z siedzibą: …..........................................................
NIP: …................... Regon: …................................
reprezentowanym przez;

.................................................................................

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą,

Na  podstawie  postępowania  sygn.  ZP/382-10/2020  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  oraz  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy,  zostaje
zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie:
1) kompleksowych  usług  sterylizacji  wysokotemperaturowej  (parowej)  narzędzi

medycznych, bielizny szpitalnej i innych wyrobów medycznych,
2) usług sterylizacji niskotemperaturowej wybranych asortymentów,
3) kompleksowych usług dezynfekcji narzędzi medycznych i innych wyrobów medycznych,
4) odbiór i transport materiału podlegającego sterylizacji od i do Zamawiającego.

2. Specyfikacja  asortymentowa  wraz  z  szacunkowymi  ilościami  materiałów  podlegających
usługom  sterylizacji,  dezynfekcji,  w  całym  okresie  trwania  umowy,  określona  jest
w załączniku  nr  1  do  Umowy,  stanowiąca  załącznik  nr  VI  do  SIWZ  postępowania
przetargowego oraz  załącznik  do oferty Wykonawcy,  w wyniku którego Umowa została
zawarta.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  rodzaju  i  ilości  wyrobów  podlegającej
usłudze spowodowanej:
1) zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości wykonywanych usług medycznych,
2) zmianami w zakresie rodzajów świadczonych usług medycznych.

Warunki realizacji umowy
§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest  do świadczenia  usług objętych przedmiotem zamówienia
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz do okazania na żądanie
Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie wszystkich wymogów.

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną opinię sanitarną o posiadaniu uprawnień
i spełnianiu  wymagań  do  wykonywania  działalności  objętej  przedmiotem  zamówienia



zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  przez  cały  okres  trwania  umowy  do  ubezpieczenia

od odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 zł.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  dysponować  środkiem  transportu  niezbędnym
do wykonywania  zamówienia,  na podstawie  potwierdzonej  aktualnej,  pozytywnej  opinii
wystawionej  przez  odpowiedniego  terenowego  Inspektora  Sanitarnego  potwierdzającej,
że transport  Wykonawcy  spełnia  obowiązujące  normy  sanitarno-epidemiologiczne
w zakresie  przewozu  wysterylizowanych  i zdezynfekowanych  narzędzi  medycznych,
bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego.

§ 3
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  własnym  transportem  na  swój  koszt  i  ryzyko  odebrać

od Zamawiającego rzeczy będące przedmiotem sterylizacji  i  dezynfekcji  oraz dostarczyć
je do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi.

2. Odbiór  poszczególnych  pakietów  od  Zamawiającego  odbywać  się  będzie  sukcesywnie
przez cały okres trwania umowy na podstawie pisemnych zleceń częściowych składanych
przez Zamawiającego przy przekazywaniu materiałów, potwierdzonych podpisanym przez
obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym (Zamawiający dopuszcza stosowanie wzoru
protokołu  zdawczo-odbiorczego  stosowanego  u  Wykonawcy),  z częstotliwością  7  razy
w tygodniu: od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 9:00.

3. W  wyjątkowych  sytuacjach  powodujących  konieczność  świadczenia  usług  w niedziele,
święta  lub  inne  dni  wolne  od  pracy,  a  także  w  przypadkach  awaryjnych  Wykonawca
zobowiązuje się wykonać zlecenie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez
Zamawiającego.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zamawianej  usługi  w  terminie
nie przekraczającym 24 godzin od chwili przekazania ich przez Zamawiającego w dniach
od  poniedziałku  do  piątku,  zaś  narzędzia  odebrane  w  soboty  dostarczane  będą
do Zamawiającego w poniedziałki w godz. od 8:00 do godz. 9:00.

5. W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w częstotliwości transportu oraz
w godzinach transportu, obie strony zobowiązane są uzgodnić je co najmniej 24 godziny
przed planowanymi zmianami.

6. Punktem wydawania i przyjęć pakietów są specjalnie do tego przeznaczone pomieszczenia
znajdujące się w suterenie w budynku głównym Szpitala.

7. Zamawiający  przekazuje  do  sterylizacji  bądź  dezynfekcji  pakiety  bądź  pojedyncze
narzędzia  w  pojemnikach  Wykonawcy  spisanych  w  protokołach  zdawczo-odbiorczych,
zawierających  w  opisie  dane  dotyczące  rzeczy  przekazywanych  wraz  z  zaleceniami
dotyczącymi pakowania oraz rodzaju pakietu.

8. W  razie  wątpliwości  co  do  sposobu  sterylizacji,  dezynfekcji  przekazanego  wyrobu
medycznego Wykonawca może żądać dostarczenia instrukcji producenta danego wyrobu
medycznego.

9. Ze  względów epidemiologicznych  szczegółowe  sprawdzenie  pod  względem  ilościowym
i jakościowym przekazanego asortymentu do sterylizacji,  dezynfekcji odbywać się będzie
w komorze przyjmowania u Wykonawcy. Zamawiający będzie informowany,  o wszystkich
wykrytych na tym etapie nieprawidłowościach. Wykonawca nie będzie odpowiadał za braki
lub  uszkodzenia  rzeczy,  stwierdzone  podczas  kontroli  ilościowej  i jakościowej,  pod
warunkiem,  że o stwierdzonych  brakach  i  uszkodzeniach  niezwłocznie  zawiadomi
Zamawiającego.

10. Po wykonanej usłudze Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania każdej partii rzeczy,
w szczególności datą sterylizacji oraz terminem sterylności.

11. Po  wykonaniu  usługi  Wykonawca  jest  zobowiązany  przekazać  Zamawiającemu  rzeczy
wraz  z  podpisanym  przez  obie  strony  protokołem  zdawczo-odbiorczym  (Zamawiający
dopuszcza  stosowanie  wzoru  protokołu  zdawczo-odbiorczego  stosowanego
u Wykonawcy), potwierdzającym prawidłowość wykonania usługi,  z informacją o wielkości
opakowania (szerok. x dług.) danego sprzętu.

12. Za termin wykonania usługi w ramach zlecenia częściowego uważa się datę podpisania
protokołu  zdawczo-odbiorczego,  wymienionego  w  pkt  7,  przez  upoważnionych



przedstawicieli obu stron.
13. Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzać  i  przekazywać  Zamawiającemu  zestawienia

protokołów zdawczo-odbiorczych za miesiąc poprzedni, z uwzględnieniem rodzajów i ilości
pakietów.

14. Po  pierwszym  miesiącu  wykonywania  usługi  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć
Zamawiającemu  kopię  dokumentacji  procesowej  za  dany  miesiąc,  w pozostałych
przypadkach  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  żądania  udostępnienia
od Wykonawcy kopii ww dokumentacji na każde wezwanie.

15. Sporządzone  przez  Wykonawcę  ww  zestawienie  za  dany  miesiąc  stanowić  będzie
podstawę  do  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT,  obejmującej  wynagrodzenie
za zrealizowane usługi zgodnie z zleceniami częściowymi.

16. W przypadku zestawów narzędziowych do każdego zestawu sterylnego dołączone będzie
wewnątrz  opakowania  podpisane  przez  pracownika  Wykonawcy  „potwierdzenie  ilości
narzędzi w zestawie”.

17. Zamawiający  po  otworzeniu  zestawu,  w  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek
nieprawidłowości  ilościowych  i  jakościowych,  po  odnotowaniu  i  potwierdzeniu  tych
niezgodności z „potwierdzeniem ilości narzędzi w zestawie” zobowiązany jest do opisania
zaistniałej niezgodności w protokole „niezgodności dostawy” i przesłania go do Wykonawcy
w celu  wyjaśnienia zaistniałej sytuacji  w terminie 24 godzin.

18. Zamawiający w punkcie  przyjęć  sterylnego sprzętu  dokonuje  kontroli  jakości  opakowań
sterylizacyjnych  oraz  zgodność  ilościową  przyjmowanego  asortymentu  z  protokołem
zdawczo-odbiorczym. Niezgodności zostaną odnotowane w protokole.

§ 4
1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odmowy  przyjęcia  rzeczy  po  sterylizacji

w przypadku:
1) oddania po sterylizacji pakietów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku wykonania

usługi,
2) braku właściwego opakowania pakietów,
3) braku  oznakowania  opakowania  pakietów zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  §  3

pkt 10.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany

reklamowanych pakietów na pakiety nowe tego samego rodzaju w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym, nie później jednak niż 72 godziny od chwili zgłoszenia reklamacji.

3. W przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt  1  ust.  2  i  ust.  3,  Wykonawca  jest  zobowiązany
do niezwłocznego nie później niż w terminie 24 godzin usunięcia stwierdzonych braków.

§ 5
1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  przekazany  sprzęt  medyczny  od  przejęcia

go od Zamawiającego  do  momentu  przekazania  wysterylizowanych  zdezynfekowanych
pakietów.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za cały proces technologiczny w wyniku, którego
powstaje materiał sterylny.

3. Wykonawca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności sprzętu medycznego.

§ 6
1. W  ramach  usługi  prowadzona  jest  przez  Wykonawcę  pełna  dokumentacja  zdawczo-

odbiorcza oraz pełna dokumentacja procesowa.
2. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację dotyczącą sterylizacji rzeczy

Zamawiającego przez okres nie krótszy niż 20 lat.

§ 7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu technologicznego obróbki narzędzi

skażonych.
2. Wykonawca po uzgodnieniu terminu kontroli jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom

Zamawiającego kontrolę wskazaną w pkt 1.



§ 8
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad przyjmowaniem i wydawaniem pakietów ze strony

Wykonawcy oraz kontaktowanie się z Zamawiającym jest ....................................................,
nr tel. .......................................... .

§ 9
1. W  przypadku  braku  możliwości  świadczenia  usługi  sterylizacji  przez  Wykonawcę

zobowiązany  jest  on  niezwłocznie  pisemnie  powiadomić  Zamawiającego  podając
przyczyny  niemożności  świadczenia  usług  oraz  przewidywany  okres  braku  możliwości
realizowania usługi.

2. W sytuacji wskazanej w pkt 1 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt winien
zlecić  czynności  będące  przedmiotem  umowy  innemu  podmiotowi,  który  spełnia
wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tak by zapewnić ciągłość
świadczenia usług na dotychczasowym poziomie zagwarantowanym umową.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie  wywiąże się  ze  zobowiązania  określonego w pkt  2,
Zamawiający  zleci  wykonywanie  przedmiotu  umowy  podmiotowi  trzeciemu,  obciążając
Wykonawcę różnicą ceny świadczonej usługi, jeżeli będzie ona wyższa od ceny umownej.

Termin realizacji zamówienia
§ 10

Umowa będzie realizowana przez kolejne 24 miesiące począwszy od dnia .......................... .

Warunki płatności
§ 11

1. W comiesięcznych rozliczeniach będą stosowane ceny jednostkowe zawarte w formularzu
ofertowym złożonym w ofercie Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

2. Ceny, o których mowa w pkt 1 obejmują wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
3. Ceny w okresie trwania umowy są stałe z zastrzeżeniem postanowień § 12.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT, obejmującej wynagrodzenie za zrealizowane usługi,

zgodnie  z  zleceniami  częściowymi,  jest  sporządzone  przez  Wykonawcę  zestawienie
protokołów zdawczo-odbiorczych za miesiąc poprzedni.

5. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT zbiorczo, za dany miesiąc wykonywania usługi,
na ostatni dzień miesiąca.

6. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia
ich Zamawiającemu.

7. Kwoty kar umownych, o których mowa w § 13 niniejszej umowy mogą być potrącone przez
Zamawiającego z faktury VAT do zapłaty Wykonawcy.

Zmiana ceny umowy
§ 12

1. Strony postanawiają, iż dokonają, w formie aneksu, zmiany umowy:
1) w  zakresie  wynagrodzenia,  w przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z  niżej

wymienionych zmian:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,

c) 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.

2) wynikającej z konieczności wprowadzania takich zmian w związku z okolicznościami,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. w przypadku:

3) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy,
4) gdy podczas realizacji  umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności

siły wyższej, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zakresie lub



terminie przewidzianym w umowie.
2. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązywać będą od

dnia wejścia w życie tychże zmian.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt a wartość netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4. W przypadku zmiany,  o której  mowa w ust  1 pkt  1 ppkt  b wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy  wynikającą  ze
zwiększenia  wynagrodzeń  osób  bezpośrednio  wykonujących  zamówienie  do  wysokości
zmienionego  minimalnego  wynagrodzenia,  z  uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany,  o której  mowa w ust  1  pkt  1  ppkt  c  wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy,  jaką  będzie  on
zobowiązany  dodatkowo  ponieść  w  celu  uwzględnienia  tej  zmiany,  przy  zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie
na rzecz Zamawiającego.

6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt a, wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia  wymaga  wykazania  przez  Wykonawcę  wpływu  zmiany  wskazanej
w regulacji ust. 1 pkt 1 ppkt b i ppkt c na koszty wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  dokonania  innych  niż  wymienione  w  ust.  1,
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów § 12 jest nieważna.

Kary umowne
§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości  2% niezrealizowanej  wartości  umowy brutto za odstąpienie od umowy

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
2) w  wysokości  1%  niezrealizowanej  wartości  zlecenia  częściowego  za niewykonanie

usługi  sterylizacji,  dezynfekcji  przez  Wykonawcę w terminie  określonym w niniejszej
umowie.

2. Zapłata  kary  umownej  winna  nastąpić  w  ciągu  7  dni  od  pisemnego  wezwania  do ich
zapłaty.

3. Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  od  Wykonawcy
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość
kar umownych.

Rozwiązanie umowy
§ 14

1. Każda  ze  stron  może  rozwiązać  umowę  w  okresie  jej  trwania  z  ważnych  powodów
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Okres wypowiedzenia upływa z ostatnim dniem miesiąca.
3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  w  przypadku

wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Wykonawca tj. usług złej jakości, częstych
uszkodzeń,  braków  ilościowych  narzędzi  oraz  nieterminowego  wykonania  usługi.
Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku 6 – krotnego przesłania
protokółu niezgodności dostawy lub wadliwie wykonanej  usługi.

4. 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  miesiąca  od  powzięcia
wiadomości  o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

5. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę  w  każdej  chwili  bez  zachowania  okresu
wypowiedzenia w przypadku utraty przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji
świadczeń na rzecz  Zamawiającego,  a także w przypadku gdy Wykonawca nie będzie



realizował  przedmiotu  umowy  lub  w  sposób  rażący  naruszał  obowiązki  wynikające
z tej umowy, w szczególności:

1) w razie powtarzających się udokumentowanych przypadków nie wykonania usług
określonych w zleceniach częściowych,

2) w  razie  powtarzających  się  udokumentowanych  przypadków  nieterminowego
realizowania usług określonych w zleceniach częściowych,

3) w razie  powtarzających  się  udokumentowanych  przypadków wykonywania  usług
przez Wykonawcę złej jakości lub niezgodnych z umową.

6. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy nastąpi w formie pisemnej.
7. Wykonawca  ponosi  koszty  sterylizacji  zastępczej  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy

z jego winy przez okres wyłonienia następcy, nie dłużej niż 3 miesiące.

Postanowienia końcowe
§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony deklarują gotowość i potrzebę rozwiązania wszelkich sporów na drodze negocjacji

i porozumienia.  Wyczerpanie  bezskuteczne  trybu  polubownego  upoważnia  strony
do skierowania sprawy na drogę sądową.

3. W przypadkach sporu pomiędzy stronami właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych
na tle wykonania postanowień niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

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

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA


