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UMOWA Nr ………/2020 

 
zawarta w dniu ……………… r. w Knurowie pomiędzy 
Szpital w Knurowie Sp. z o.o., 44-190 Knurów ul. Niepodległości 8 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Prezes Zarządu   dr n. med. dr h.c. Michał Ekkert 
z jednej strony, a  
………………………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
………………………………….. 
z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej: 

 
§ 1 

1. Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego, zgodnie ze złożoną ofertą 
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy odczynników – 
Serologia wraz z transportem i rozładunkiem do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego 
Zamawiającego 
2. Rodzaj towaru, jego ilość oraz cenę określa Formularz cenowy stanowiący integralną 
część niniejszej umowy. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Formularzu cenowym są 
ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni 
ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. 
3. Szczegółowy rodzaj towaru i ilość oraz jego asortyment będą zawierały zamówienia.  
4. Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych 
potrzeb. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany 
wielkości zapotrzebowania na poszczególne pozycje asortymentowe tj. do wykorzystania 
niektórych pozycji asortymentowych w ilościach mniejszych lub do zwiększenia ilości 
niektórych pozycji, jednocześnie nie przekraczając całkowitej wartości umowy bez 
konsekwencji prawnych i finansowych ze strony Wykonawcy. 
 

§ 2 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów wraz 
z rozładunkiem do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Szpitala w Knurowie 
(Zamawiający pod pojęciem rozładunek ma na myśli dostarczenie przez pracownika 
Wykonawcy towaru do Zamawiającego oraz wniesienie go w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego tj. do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, a w przypadku gdy 
Wykonawca korzysta z usług firm przewozowych przez pracownika tej firmy), w ilościach 
zgodnych z zamówieniem Szpitala w Knurowie. 
2. Zamówienia będą sporządzane i przesyłane do Wykonawcy sukcesywnie w miarę potrzeb 
telefonicznie lub faxem. W przypadku zamówienia przesłanego faksem Wykonawca 
zobowiązuje się do wysłania zwrotnego faksu potwierdzającego otrzymanie zamówienia. 
3. Wykonawca będzie realizował zamówienie w terminie do ………. dni roboczych od dnia 
przyjęcia zgłoszenia (za dni robocze w rozumieniu niniejszej umowy uważa się wszystkie dni 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).  
 - natomiast dostaw w trybie „CITO” w terminie do ………. dni roboczych od dnia przyjęcia 
zgłoszenia (za dni robocze w rozumieniu niniejszej umowy uważa się wszystkie dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).  
4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru Wykonawca powiadamia 
Zamawiającego w jakim terminie brakujący towar zostanie dostarczony. Jeżeli termin 
dostawy wskazany przez Wykonawcę będzie zbyt długi ze względu na potrzeby 
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Zamawiającego, Zamawiający dokona zakupu brakującego towaru u innego Wykonawcy 
informując o tym fakcie Wykonawcę, a powstałą różnicę pomiędzy ceną z oferty 
przetargowej a ceną zakupu pokryje Wykonawca.   

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem bądź za 
pośrednictwem firmy kurierskiej na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego 
(Centralnego Laboratorium Medycznego). 
2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie mógł dostarczyć towaru własnym transportem, 
powiadomi o tym bezzwłocznie Zamawiającego, umożliwiając mu odbiór towaru we 
własnym zakresie, a koszty transportu pokryje Wykonawca. 
 

§ 4 
Strony postanawiają, że zmiana ceny z oferty przetargowej może nastąpić wyłącznie                             
w następujących przypadkach:  
1. obniżenie ceny jednostkowej przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie 
wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu do umowy, 
2. zmiana ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku vat, przy czym zmianie 
ulegnie wówczas cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. W przypadku zaistnienia 
okoliczności opisanych w niniejszym punkcie zmiana ceny brutto nastąpi automatycznie,                        
w dacie określonej przez przepis wprowadzające zmianę stawki podatku vat, bez 
konieczności podpisania odrębnego aneksu. 
 

§ 5  
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar przelewem na numer konta Wykonawcy 
widniejący na fakturze w  terminie 60 dni licząc od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego w wersji papierowej.  
2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę                   
w zapłacie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową liczone od dnia 
następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 
3. Wykonawca będzie wystawiał fakturę za dostarczony towar po każdej dostawie. 
4. W sytuacji zgłoszenia reklamacji zapłata za fakturę ulega zmniejszeniu o wartość towaru 
reklamowanego do momentu rozpatrzenia reklamacji. 
5. Wartość całkowita umowy określa się na kwotę: ……………. brutto (……………netto). 
6. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie ma prawa przenosić na inne osoby 
jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających z niniejszej 
umowy. 
7. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może udzielać pełnomocnictwa do windykacji 
należności od Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy podmiotom zajmującym się 
windykacją należności. Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez 
Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji                    
i podejmowania działań w jego imieniu. 
8. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową liczone od dnia następnego po dniu,                     
w którym zapłata miała być dokonana. 

 
§ 6 

1. Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do składania zamówień jest Kierownik 
Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Specjalista ds. Zaopatrzenia lub Starszy 
Magazynier. 
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2. Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do odbioru ilościowego i jakościowego 
jest Medycznego Laboratorium Diagnostycznego lub osoba go zastępująca. 
3. Odbioru ilościowego towaru dostarczonego w opakowaniach zbiorczych Zamawiający 
dokona w dniu otrzymania dostawy. 
4. Zamawiający dokona odbioru jakościowego towaru w terminie 7 dni roboczych od 
otrzymania dostawy. Nie dotyczy wad ukrytych (np. producenta). W razie stwierdzenia wad 
lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się wysłać 
Wykonawcy bezzwłocznie zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady lub 
braki. 
5. Reklamacje ilościowe i jakościowe złożone przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji. Jeżeli 
wada jest winą producenta Wykonawca zobowiązuje się wymienić reklamowany towar na 
wolny od wad. 
 

§ 7 
1. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę producenta przedmiotu umowy pod 
warunkiem zachowania umówionej ceny, parametrów technicznych i jakości oraz 
dostarczenia odpowiednich dokumentów dopuszczających wyrób do obrotu. Zmiana ta 
wymaga aneksu do umowy. 
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych wielkości opakowań od oferowanych 
w Formularzu cenowym. Zamiana taka może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego,                   
a Wykonawca zobligowany jest do przeliczenia ceny, przy czym nie może być wyższa od 
oferowanej w Formularzu cenowym. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca dostawy na terenie siedziby 
Zamawiającego (ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów) oraz do zmiany osoby upoważnionej 
po stronie Zamawiającego do składania zamówień, odbioru ilościowego i jakościowego. 
Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 
 

§ 8 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy zryczałtowana kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
określonego w § 5 ust. 5 niniejszej umowy. 
2. W przypadku przekroczenia terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy 
w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony 
od momentu „upływu” (końca) terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20000 zł w przypadku 
udzielenia pełnomocnictwa do windykacji należności od Zamawiającego podmiotowi 
określonemu w § 5 ust. 7 umowy. 
4. Wysokość naliczonych kar, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu zostanie 
potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie 
wzajemnej kompensaty. 
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, 
gdy kara umowna nie pokrywa całości szkody. Stronom przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy i obowiązuje od 01.07.2020r. do 
30.06.2022r. 
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2. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za 
zgodą obu stron. 
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

 
§ 10 

1. W razie zaistnienia 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 tych 
okolicznościach. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sądy powszechne 
właściwe dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 

Nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8. 
 

§ 12 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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POROZUMIENIE 
o współpracy dostawcy/ wykonawcy dostarczającego wyrób dla  

„Szpitala w Knurowie” Sp. z o.o. 
dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania 
procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
 
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy 
pomiędzy: 
Szpitalem w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów 
a 
 
…………………………………………………….. 
 
Strony porozumienia zobowiązują się współpracować w zakresie i w celu zapewnienia 
pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy. 

 
§ 1 

 
Organizacje ustalają koordynatora porozumienia w osobie Pani Elżbieta Żmuda,  która 
sprawować będzie nadzór osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonych osób nad 
przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi 
i procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 
§ 2 
  

Koordynator ma prawo: 
 1. Kontroli wszystkich pracowników dostawcy/ wykonawcy w miejscu pracy. 
 2. Wydawania w/w pracownikom poleceń w zakresie poprawy warunków pracy                             

i przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 
 3. Uczestniczenia w kontroli stanu bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 
 4. Występowania do poszczególnych pracowników z zaleceniami usunięcia 

stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp, ppoż. i ochrony 
środowiska. 

 5. Niezwłocznego wstrzymywania pracy maszyn i urządzeń oraz odsunięcia od pracy 
pracownika w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. 

 
§ 3 

 
Strony porozumienia ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania,                      
w tym również w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników: 
 1. Przed nawiązaniem współpracy, organizowane będą spotkania upoważnionych 

przedstawicieli stron porozumienia, w celu omówienia zagadnień dotyczących 
zagrożeń bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 

 2. Przedstawiciele ze stron dostawy/ wykonawcy zobowiązania są zapoznać swoich   
pracowników, a także swoich podwykonawców z treścią niniejszego porozumienia 
oraz zagadnieniami, które zostały omówione podczas spotkania o którym mowa w pkt. 
I. 

 3. Podstawą dopuszczenia dostawcy/ wykonawcy, ich pracowników lub 
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podwykonawców do wykonywania pracy na terenie i dla Szpitala w Knurowie                 
Sp. z o.o. jest spełnienie wewnętrznych wymagań w zakresie bhp:  

 3.1. Posiadania obowiązujących badań lekarskich (profilaktycznych, do celów                
sanitarno-epidemiologicznych, psychotechnicznych) oraz szkoleń w zakresie bhp                            
i ppoż. 

 3.2. Posiadania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. 

 3.3. Posiadania wymaganych uprawnień lub kwalifikacji. 
 3.4. Zapoznania z instrukcjami bhp i ppoż. oraz procedurami w zakresie ochrony 

środowiska. 
 3.5. Zapoznania z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy oraz związanymi z nimi  

środkami ochronnymi. 
 3.6. Zapoznania z zasadami zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych                      

i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 
 3.7. Przekazania listy pracowników wykonujących prace. 
 3.8. Przekazania informacji dotyczących realizacji prac związanych ze znaczącymi 

zagrożeniami – prace szczególnie niebezpieczne (w przypadku ich realizacji). 
 3.9. Przekazania informacji dotyczących substancji niebezpiecznych i miejscu ich 

przechowywania (w przypadku ich stosowania). 
 3.10. Posiadania udokumentowanych instrukcji lub procedur określających szczegółowe 

zasady postępowania przy wykonywaniu prac związanych ze znaczącymi  
zagrożeniami -  prace szczególnie niebezpieczne. 
 

§ 4 
 
……………………………………………………………………………… będzie delegowała 
do wykonywania prac dla „Szpitala w Knurowie” Sp. z o.o. wyłącznie takich pracowników 
lub podwykonawców, którzy spełniają wymagania określone w punkcie II. Każdorazowo 
przed delegowaniem nowego pracownika dostawca/ wykonawca będzie dostarczał pisemną 
informacje do koordynatora porozumienia potwierdzającą spełnienie formalnych wymagań 
przez pracowników, w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska niezbędnych do wykonania 
zleconych prac. 
 

§ 5 
 

W   razie   zaistnienia   wypadku   przy   pracy   pracownika   dostawcy/ wykonawcy lub 
podwykonawcy: 

 dostawca/ wykonawca zobowiązany jest zgłosić niniejsze do koordynatora, 
 ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany 

przez    dostawcę/ wykonawcę. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa 
się w obecności przedstawiciela „Szpitala w Knurowie” Sp. z o.o. 

 
 
 

§ 6 
 

Pracownicy dostawcy/ wykonawcy lub podwykonawcy w miejscu pracy zobowiązani są do 
przestrzegania przepisów i zasad bhp ppoż. i ochrony środowiska obowiązujących w Szpitalu 
w Knurowie Sp. z o.o. 
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§ 7 

 
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określone w załączniku 
do porozumienia i podpisane przez przedstawicieli stron. 

 
§ 8 
 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
strony.  
Porozumienie zawarto  w dniu …….. r. 
 
Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania stron: 
 
 
 
 
1…………………………………………  2 …………………………………  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


