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Umowa  

(wzór) 

zawarta w dniu ……………………………………………… roku w Sosnowcu, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach,  ul. 

Głowackiego 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000011889, NIP: 634-23-

09-181,  REGON:  271241038 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

…………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

Dalej zwani wspólnie także „Stronami” 

§ 1 

Podstawa zawarcia 

Umowa zostaje zawarta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer 

6/PNP/SW/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zamówienie pn. „Usługa sterylizacji 

narzędzi medycznych i bielizny szpitalnej”. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

kompleksowych usług w zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej 

narzędzi, bielizny operacyjnej, w tym w szczególności: 

a) usługa wstępnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu, 

b) usługa mycia i dezynfekcji właściwej, przeglądu, pielęgnacji, konserwacji, kompletowania w 

zestawy zgodnie z wykazami dostarczonymi przez Zamawiającego, pakowania oraz 

znakowania pakietów w celu pełnej identyfikacji i sterylizacji narzędzi chirurgicznych i 

sprzętu medycznego parą wodną pod ciśnieniem w temperaturach 134 ºC i 121 ºC,  

c) usługa mycia i dezynfekcji, przeglądu, pielęgnacji, konserwacji, kompletowania w zestawy 

zgodnie z wykazami dostarczonymi przez Zamawiającego, pakowania oraz znakowania w 

celu pełnej identyfikacji i sterylizacji sprzętu medycznego za pomocą tlenku etylenu a także 

za pomocą sterylizacji plazmowej (sterylizacja niskotemperaturowa), 

d) usługa składania, pakowania oraz znakowania pakietów w celu pełnej identyfikacji i 

sterylizacji bielizny operacyjnej, 

e) usługa mycia i dezynfekcji, przeglądu, pielęgnacji, konserwacji, kompletowania, pakowania i 

znakowania sprzętu medycznego oraz obuwia operacyjnego zapewniająca wysoki poziom 

czystości mikrobiologicznej  

f) usługę pakowania i znakowania pakietów w celu pełnej identyfikacji zgodnie z 

oczekiwaniami Zamawiającego, 
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g) usługa mycia, dezynfekcji i sterylizacji powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami 

wytwórcy materiałów oraz z zachowaniem odpowiedniej, jakości potwierdzonej 

certyfikatem ISO 9001, 

 (dalej także łącznie „usługi sterylizacji”). 

2. Rodzaj i ilość narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej została określona w SIWZ i ofercie 

Wykonawcy (pod względem ilościowym, rodzajowym i asortymentowym), stanowiącymi 

integralne części niniejszej umowy. Materiały, o których mowa powyżej w dalszej części 

umowy zwane będą bądź „materiałem skażonym” - przed poddaniem usługom sterylizacji, 

bądź „materiałem sterylnym”. 

3. Organizację świadczenia usług sterylizacji, wymagania techniczno-użytkowe, dokumentację 

związaną z ich wykonywaniem oraz ceny określa SIWZ stanowiąca integralną część umowy. 

4. Wykonawca w ramach świadczenia usług sterylizacji zobowiązany jest zapewnić zgodny z 

przepisami prawa i Polskimi Normami transport materiału skażonego i materiału sterylnego. 

5. Ograniczenie lub zwiększenie przez Zamawiającego zakresu realizacji przedmiotu umowy 

może nastąpić w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu objętego usługą, jak 

również częstotliwości odbiorów lub dostaw asortymentu,  w danym okresie rozliczeniowym – 

max. o 30% (+/-), odrębnie dla każdego rodzaju asortymentu względem ilości asortymentu 

określonej w formularzu ofertowym lub częstotliwości dostaw/odbiorów określonych w 

Opisie przedmiotu zamówienia. Ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy w 

powyższy sposób wiązać się będzie z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy – max. o 30%, względem ceny wskazanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

Tak dokonana zmiana przedmiotu umowy, nie będzie stanowić odstąpienia od umowy nawet w 

części, ani też nie będzie skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązani, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego 

tytułu żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze. Zmiana przez Zamawiającego zakresu 

przedmiotu umowy może mieć charakter tymczasowy, bądź stały. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, chyba, że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób 

trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

7. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób 
(kopię umów o pracę), a także oświadczenia osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5  
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych 
przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, 
oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody 
odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 

9. Wykonawca, może zastąpić osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 
powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 

10. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z 
przedmiotem umowy Wykonawca przekaże zamawiającemu przed podpisaniem umowy 
(załącznik nr 3 do umowy). 

11. W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 10, wykonawca zobowiązany jest do 
pisemnego przedłożenia w terminie 5 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi 
zmiany umowy. 
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12. W przypadku nie przedstawienia informacji lub dokumentów w terminach, o których mowa w 
ust. 7, 8 lub 11 Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 2000,00 zł. 

13. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 7, 8, 11 lub 
zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, Zamawiający ma 
prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo karę umowną w wysokości 10% całkowitej 
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów koniecznych dla należytego 

wykonania przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zakupu na 

własny koszt i ryzyko wszelkich materiałów eksploatacyjnych (np. płyny dezynfekujące, papier 

do pakowania itp.) związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonania usług sterylizacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi sterylizacji w dni 

robocze, święta i pozostałe dni wolne od pracy zgodnie z postanowieniami SIWZ i treścią oferty 

Wykonawcy. 

3. Strony uzgadniają organizację świadczenia usług sterylizacji zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w SIWZ i treścią oferty Wykonawcy. 

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy materiał skażony w ilościach określonych 

każdorazowo w protokole wydania. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Celem realizacji usług sterylizacji, Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy materiał skażony 

przygotowany zgodnie z wymogami określonymi SIWZ i ofercie Wykonawcy   

2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić kuwety transportowe, sita i inne materiały pomocnicze 

Wykonawcy w ciągu 14 dni do daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za zużycie kuwet transportowych, sit i materiałów pomocniczych 

będące następstwem prawidłowego ich używania. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć od Zamawiającego materiał skażony i dokonać pełnej 

obróbki technologicznej o określonych parametrach i zwrócić Zamawiającemu materiał sterylny 

w terminach określonych w SIWZ. 

2. Wykonawca odpowiada za wszystkie czynności konieczne do należytego przeprowadzenia 

procesu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym w szczególności za: przygotowanie pakietów 

zgodnie z zamówieniem, pakowanie, prawidłowo przeprowadzony proces sterylizacji i 

zabezpieczenie materiału sterylnego na czas transportu. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany przez Zamawiającego materiał skażony 

oraz kuwety transportowe od chwili przejęcia ich od Zamawiającego do momentu 

protokolarnego wydania Zamawiającemu sterylnego materiału w kuwetach transportowych. 

4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za cały proces technologiczny w wyniku, którego 

powstaje materiał sterylny. 

5. Celem realizacji przedmiotu umowy, na czas obowiązywania umowy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kuwety transportowe, sita i materiały pomocnicze w ilości niezbędnej do 
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zabezpieczenia warunków transportu materiału skażonego i materiału sterylnego. Kuwety 

transportowe, sita i inne materiały pomocnicze pozostaną własnością Wykonawcy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług sterylizacji z najwyższą starannością i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację zdawczo – odbiorczą z przekazania 

materiału skażonego i materiału sterylnego w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

będzie przekazywany Zamawiającemu odpowiednio przy wydaniu materiału skażonego bądź 

odbiorze materiału sterylnego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pełną dokumentację procesu technologicznego 

uzyskiwaną automatycznie bez udziału personelu z dwóch niezależnych źródeł. Kopia 

dokumentacji będzie udostępniana przez Wykonawcę Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dnia zawarcia umowy zawrzeć umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności 

z uwzględnieniem odpowiedzialności za szkodę na osobie oraz za szkodę w mieniu 

Zamawiającego, powstałe wskutek nienależytego wykonania usług sterylizacji przez 

Wykonawcę. 

10. Kserokopię aktualnej i opłaconej polisy OC, bądź innego dokumentu potwierdzającego, że 

umowa ubezpieczenia została zawarta, a ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu przy podpisaniu umowy. Nie przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o 

których mowa powyżej, zostanie uznane za uchylanie się od zawarcia umowy w rozumieniu art. 

94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 6 

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji usług sterylizacji 

1. Odbiór materiału skażonego przez Wykonawcę do sterylizacji i wydanie materiału sterylnego 

Zamawiającemu, będzie się odbywać w siedzibie Zamawiającego w ustalonym przez Strony 

miejscu i terminie. 

2. Materiał skażony przekazywany będzie Wykonawcy w kuwetach transportowych.  

3. Wykonawca jest zobowiązany transportować materiał sterylny w kuwetach, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

4. Fakt przekazania Zamawiającemu materiału sterylnego potwierdzony zostanie w protokole 

odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron. Protokół odbioru nie stanowi potwierdzenia 

należytego wykonania usług sterylizacji. 

5. Materiał sterylny wydawany będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu w kuwetach 

transportowych. 

6. Wykonawca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności materiału sterylnego pod 

warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego właściwych warunków przechowywania 

sterylnego materiału. Za właściwe warunki, o których mowa powyżej uważa się: 

- pomieszczenia suche z dala od promieni słonecznych, 

- optymalna temperatura powietrza 18-22° C, 

- optymalna wilgotność powietrza 40-55 %, 

- materiał nienarażony na przesuwanie, zbędne przenoszenie, uszkodzenia mechaniczne. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu na własny koszt i ryzyko wszelkich materiałów 

eksploatacyjnych związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonania dostaw pakietów.  

 

§ 7 

Gwarancja jakości 



nr sprawy 6/PNP/SW/2020  załącznik nr 2 do SIWZ  

  

 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości (dalej także „gwarancja”) na materiał sterylny.  Początek 

biegu okresu gwarancji liczony jest od daty przekazania Zamawiającemu materiału sterylnego, 

co stwierdzone winno być dokumentem zgodnie z § 6 ust. 4 umowy, i wynosi minimum 2 

tygodnie. 

2. W przypadku nienależytego wykonania usług sterylizacji, w tym wystąpienia wad, w 

szczególności co do jakości lub ilości przekazanego przez Wykonawcę materiału sterylnego 

(dalej także „przedmiot reklamacji”), Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy 

reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w 

następnym dniu roboczym po dniu wykrycia wad. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: datę otwarcia narzędzia materiału sterylnego, dwie 

małe etykiety z kodem jednostki, opis wady, podpis osoby stwierdzającej wadę. Do zgłoszenia 

reklamacyjnego musi być załączony przedmiot reklamacji lub dokumentacja fotograficzna 

dotycząca przedmiotu reklamacji, a jeżeli reklamacja dotyczy wyłącznie opakowania, należy je 

dołączyć do zgłoszenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i przekazać Zamawiającemu odpowiedź na 

piśmie, faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie ……… godzin od 

otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za 

uznanie reklamacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku uznania reklamacji, dostarczyć przedmiot 

reklamacji wolny od wad w terminie 24 godzin od rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. 

Termin, o którym mowa powyżej może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 

po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

6. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem 

zgłoszonych w reklamacji wad. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania audytów procesów świadczonej 

usługi przez Wykonawcę. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1.  Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy 

w pełnym zakresie rzeczowym według cen określonych w ofercie stanowiącej integralną część 

umowy wynosi:  

- wartość netto …………………zł (słownie:……………………………………………………….. złotych), 

- podatek VAT w stawce …...% tj. …………………zł (słownie:……………………………….. złotych), 

- wartość brutto ……….………zł (słownie:……………………………..…………………………. złotych). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatki, cła i opłaty. 

3. Jeżeli w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stosowana przez Wykonawcę 

stawka podatku VAT, Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy w zakresie 

kwoty brutto wynagrodzenia, poprzez obliczenie tej kwoty w oparciu o nową stawkę podatku 

VAT, z zachowaniem kwoty netto wynagrodzenia w niezmienionej wysokości. 

4. W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 

godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia 

i wysokości opłat 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, nie wcześniej niż z dniem wejścia 
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w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie 

zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.  

5. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 powyżej, 

Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ 

wyszczególnionych w ust. 4 zmian, na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego 

wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy. 

 

§ 10 

Warunki płatności 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT. 
2. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym 

była wykonywana usługa. 

3. Zapłata wynagrodzenia za dokonaną usługę 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. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5. 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. 

6. W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej 
płatności, 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. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej jest zbieżny z 
rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

8. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 7 powyżej i dokonania przez 
Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej, Wykonawca 
odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w 
związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych. 

9. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w 
przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 
ust. 1 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na 
podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu. 

 

§ 11 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia względem terminów wskazanych w 

umowie, oraz za opóźnienie w innych czynnościach przewidzianych w umowie, w wysokości 

0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 tiret trzecie umowy za 

każdy dzień opóźnienia; 

b) za ograniczenie jakości o którym mowa w § 11 ust 3 niniejszej umowy w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 tiret trzecie umowy za każdy 

miesiąc w którym ograniczenie jakości nastąpiło opóźnienia; 
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c) za naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o 

mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 10 ust 5 w wysokości równej 

stawce należnego podatku VAT wynikającego z faktury albo faktur;  

d) za naruszenie obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 10 ust. 7 

powyżej, 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 § 10 

ust. 3 niniejszej umowy,  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego wzywania 

Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 tiret trzecie umowy, w 

przypadkach gdy: 

1) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminów wykonania usługi sterylizacji, o 

których mowa w umowie, przekroczy 3 dni kalendarzowe, 

2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni przedmiotu reklamacji na wolny od wad 

w terminie 3 dni kalendarzowych od uznania reklamacji, 

3) 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 lub jakości świadczonych usług sterylizacji. 

3. Przez ograniczenie jakości, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej, rozumie się występowanie 

uchybień w wykonanych w danym miesiącu procedur sterylizacji na poziomie powyżej 0,05 % 

w stosunku do wszystkich wykonanych w danym miesiącu procedur sterylizacji. Za uchybienia 

rozumie się w szczególności: 

1) dostarczenie narzędzi chirurgicznych w mokrym opakowaniu sterylizacyjnym, 

2) dostarczenie narzędzi chirurgicznych w którym stwierdzono w szczególności obecność 

odłamków kostnych, plam krwi lub innych zabrudzeń powstałych w procesie obróbki 

technologicznej lub transportu bądź dostarczenie narzędzi chirurgicznych co do których 

zachodzi podejrzenie niesterylności spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem narzędzi 

chirurgicznych do sterylizacji, 

3) dostarczenie pakietów z materiałem sterylnym w kuwetach, w których powierzchnie 

zewnętrzne lub wewnętrzne są wizualnie zabrudzone np. kurzem lub innymi 

niezidentyfikowanymi zanieczyszczeniami. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. 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.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  

7. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

realizacji przedmiotu umowy. 

8. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w 

terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

 

§ 12 
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Postanowienia dodatkowe 

1. Do kontaktów i nadzoru nad realizacja niniejszej umowy ze strony Zamawiającego wyznaczona 

został/a Pan/i ................................. 

2. Stały i bezpośredni kontakt z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie utrzymywał/a 

…………………….…. 

3. Zmiana jednej z osób wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej wymaga uprzedniego poinformowania 

Strony przeciwnej. 

 

§ 13 

Termin obowiązywania umowy 

Umowę niniejszą zawiera się na okres 36 miesięcy, tj do dnia …………… do dnia ……………….. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności.  

2.  Dopuszcza  się w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku: 

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

b) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy, 

c) nie wykorzystania asortymentu będącego przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu 

realizacji umowy o którym mowa w pkt 4.1 SIWZ o okres nie dłuższy niż 3 miesiące,  

d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

e) gdy nastąpiła zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy. 

f) przewidzianym w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 

3. 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.  

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

pod rygorem bezskuteczności: 

− jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym 

wierzytelności Wykonawcy 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. 
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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. 

5. 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. 

6. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 4 lub 5, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % wartości 

zamówienia wskazanego w § 9 ust. 1 tiret trzecie Umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie 

narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiający nie będzie uprawniony do nałożenia kar umownych, o których mowa w ust. 6 

powyżej, jeżeli Wykonawca łącznie: wystąpi o zgodę Zamawiającego oraz Zamawiający 

popadnie w zwłokę z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy przekraczającą 60 dni. 

8. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze 

negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie 

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

11. Załączniki do niniejszej umowy, w tym oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami, 

stanowią jej integralne części. Jeżeli w umowie mowa jest o SIWZ, to dotyczy to SIWZ i 

załączników do niej. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. SIWZ z załącznikami 

2. oferta Wykonawcy 
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3. wykaz pracowników 


