
MSS-TZP-ZPP-26-26/19      Załącznik nr 5 do SIWZ 
    

 

 
PROJEKT UMOWY DEPOZYTOWEJ 

(tj. części 4,7, 9, 14, 16) 
Umowa nr ………… 

 
zawarta w dniu …………………. w Ostrołęce pomiędzy: 

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410 
Ostrołęka wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sąd Rejonowy dla M. St. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147508, Nr 
NIP: 7582010430, w imieniu, którego działa:  
Paweł Rafał Natkowski – Dyrektor,  
zwany dalej „Zamawiającym” 
a 
firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
w imieniu której działa:  
……………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 

Niniejsza umowa zawierana jest wskutek dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o 
wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 
 
Strony postanowiły: 
 

§ 1 
 

Przedmiotem umowy jest dostawa endoprotez dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w 
ilościach i asortymencie zgodnym z Załącznikiem nr 1 do umowy część …… zamówienia. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w asortymencie ilości i rozmiarach wykazanych w 

załączniku nr 2 do umowy i przekazać go w depozyt Zamawiającemu, na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego, najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1 stanowi własność Wykonawcy do momentu zużycia go przez 
Zamawiającego. 

3. Zgłoszeniem, będącym podstawą uzupełnienia depozytu o zużyty asortyment, Wykonawca zobowiązany jest 
przyjąć do realizacji i dostarczyć przedmiot umowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty przesłania protokołu 
zużycia, każdorazowo do zabiegu na wezwanie Zamawiającego. 

4. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy zapas niewykorzystanego 
asortymentu będącego w depozycie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego na koszt Wykonawcy. 

5. Rozliczenie następować będzie na podstawie raportów zużycia przesłanych faksem lub e-mailem po 
dokonanym zabiegu. Raport zużycia będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury Vat przez Wykonawcę. 

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 3 
Zamawiający zamówi dany przedmiot umowy u innego dostawcy a różnicą wartości zakupu przedmiotu 
umowy obciąży Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. 

8. Zapotrzebowanie zgłoszone faksem Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji, potwierdzając 

czytelnym podpisem osoby przyjmującej zapotrzebowanie oraz pieczątką Wykonawcy i niezwłocznie, lecz nie 
później niż w ciągu 60 minut odesłać faksem do Zamawiającego.   

9. Wykonawca załączy do każdej dostawy „Instrukcję użytkowania” przedmiotu umowy, zgodną  
z obowiązującymi przepisami. 

10. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, Zamawiający niezwłocznie zareklamuje 
wadliwy towar, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić reklamowany towar na nowy w terminie nie 
przekraczającym 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przeszkoli dwóch lekarzy i pielęgniarkę instrumentariuszkę z potwierdzeniem odbytego szkolenia, 
w zakresie prawidłowego stosowania sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

12. Termin ważności przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 2/3 okresu ważności od daty jego produkcji. 
13. Implanty zespalające w chirurgii urazowej muszą być sterylne i każdy implant (gwoździe, wkręty, płytki itp.) 

musi być opatrzony w samoprzylepne etykiety niezbędne do identyfikacji produktu. Etykiety muszą posiadać 
nr LOT i nr REF. 



14. Zmawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania umowy zgodnie z zapotrzebowaniem oddziałów. 
 

§ 3 
 

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w 
odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w 
Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz w odniesieniu do osób realizujących 
Zamówienie/Umowę. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i 
obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego 
telefonu, służbowy adres email.  

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratorów danych) i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z 
realizacją zawartej Umowy oraz prowadzenia bieżących uzgodnień. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z 
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.  

4. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w 
ust. 1, o treści niniejszego paragrafu oraz przekazanej przez drugą stronę Informacji o przetwarzaniu 
danych osobowych. 

§ 4 
 

1. Strony uzgodniły wartość całego przedmiotu umowy określoną w ofercie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
umowy – jako wynagrodzenie Wykonawcy, na kwotę netto: .................... zł. (słownie: 
...................................................), kwotę podatku VAT: .................... zł. (słownie: 
...................................................), kwotę brutto: .................... zł. (słownie: 
...................................................), w tym: 

2. Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w opisie 
przedmiotu zamówienia i SIWZ. 

3. Zamawiający za realizację przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie 
iloczynu faktycznie wykorzystanego przedmiotu umowy po wykonanym zabiegu oraz cen jednostkowych 
netto podanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy plus obowiązujący podatek 
VAT. 

4. Ceny jednostkowe netto obowiązują zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy i nie ulegną zmianie w okresie 

obowiązywania umowy, za wyjątkiem przewidzianym w §6 ust. 2 pkt. 2. 
5. Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej po każdej 

dostawie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie udziela przedpłat. 
6. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 5 należy traktować za dotrzymany, jeśli w tym dniu nastąpi obciążenie 

rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż lub przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności  Wykonawcy z 

tytułu zawartej umowy. 
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
9. Faktury VAT w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez Wykonawcę. 
10. Dokument dostawy powinien zawierać również nazewnictwo polskie oraz wycenę poszczególnych elementów, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. 
§ 5 

 
Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, chyba że wcześniej suma wynagrodzenia 
brutto za wszystkie dostawy zrealizowane od chwili rozpoczęcia realizacji umowy przekroczy kwotę określoną w 
§4 ust. 1 – umowa wówczas wygasa. 

 § 6 
 

1.  Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez 
obie strony umowy. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają, z 
zastrzeżeniem ust. 1, następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie: 
1) zmiany przedmiotu umowy na jego równoważny odpowiednik o parametrach i funkcjonalności nie 

gorszej niż wskazany w umowie (w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie 
przewidzianego) z uwagi na: 
a) zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;  
b) wycofanie z obrotu lub; 
c) wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub; 
d) wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub; 



e) brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności lub;  

f) wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta 
przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu 
objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy właściwy przedmiot 
umowy, przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego 
produktu lub; 

g) inne obiektywne zdarzenia i okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania 
ofert; 

z zastrzeżeniem, że cena netto zamienionego przedmiotu umowy nie będzie wyższa od ceny zawartej w 
ofercie. 
2) obniżenia ceny netto przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub producenta; 
3) niewykorzystania przez Zamawiającego w całości przedmiotu umowy w terminie określonym w §5 – 

przedłużenia jej obowiązywania; 
4) zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) w terminie wynikającym z aktu prawnego 

wprowadzającego nową stawkę. 
5) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych 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  
6)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości niż podane w umowie. Z tego tytułu nie 
będą przysługiwały Wykonawcy jakiekolwiek roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony 
towar. 

 
§ 7 

1. Przewiduje się następujące kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wartości brutto przedmiotu umowy. 
2) z tytułu niezrealizowania w całości lub w części przedmiotu umowy przez Wykonawcę zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
3) za opóźnienia w dostawie poszczególnych części przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5% należnego za opóźnione dostawy wynagrodzenia brutto za każdy dzień, 
licząc od umownego terminu jej dostarczenia do dnia dostawy przez Wykonawcę lub innego dostawcę 
zgodnie z punktem 5. 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy. 

5) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 
Zamawiający zamówi dany przedmiot umowy u innego dostawcy a różnicą wartości zakupu przedmiotu 
umowy obciąży Wykonawcę.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary 
umowne. 

§ 8 
 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy – w przypadku czasowego lub całkowitego 
zaprzestania wykonywania dostaw przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy 
do należytego wykonania umowy. 

§ 9 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
 

§ 10 
 

Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy przed 
Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego. 

 
 
 



§ 11 
 

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego  
i 1 dla Wykonawcy. 
 
 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 3 do umowy  
 
Zamawiający: 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 
Al. Jana Pawła II 120 A, 07 - 410 Ostrołęka 
 
 
Wykonawca, którego przedmiot umowy został wykorzystany: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
 
WZÓR PROTOKÓŁU ZUŻYCIA 
 
 

Nazwisko Operatora  

Nr historii choroby  

Data Operacji/zabiegu  

Uwagi  

 
 
DOTYCZY UMOWY z dnia .................................. 
Wykaz produktów zużytych w czasie operacji/zabiegu: 

Pozycja 
załącznika 
do umowy – 
Formularz 
cenowy 

Nazwa wyrobu zgodnie z 
załącznikiem do umowy 

Numer 
katalogowy 

Nr Serii/LOT Ilość Uwagi 

      

      

      

      

      

 
Miejsce na etykiety (naklejki) ze zużytych produktów w czasie operacji/zabiegu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGI: 
 
 
 
 
 
...................................., dnia ............................... 
........................................................................... 
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego) 
 
 
 
 
 
 


