Załącznik numer 2

Projekt umowy
Zawarta w dniu ……………………… roku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000004771, REGON: 000302391,
NIP: 866–14–55–641, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Józefa śółciaka – p.o. Dyrektora,
a
………………………………………………………………….………………. z siedzibą w …………….,
ul. …………………………………. (nr kodu: ………………..), działającym na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ……………….., ………… Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………………, REGON:
………………, NIP: ……………………….., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Strony zgodnie oświadczają, Ŝe umowa została zawarta na zasadach ustalonych ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30 000
Euro na warunkach określonych w postępowaniu, art. 4 pkt. 8.
Strony zawarły umowę następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy są dostawy dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie Pieluchomajtek w asortymencie, ilościach i cenach
określonych w załączniku numer 1 (formularz oferty) stanowiącym integralną część umowy.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony
w ust. 1.
3. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………. roku do dnia 15.01.2019 roku.
4. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość do przedłuŜenia terminu realizacji niniejszej umowy
w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego łącznej wartości brutto umowy.
5. Ilości zuŜycia podane przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia bez potrzeby sporządzania
aneksu, co uzaleŜnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego
bieŜącej działalności, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to,
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Ŝe ilości przedmiotu zamówienia podane w załączniku numer 1 stanowią wartości (ilości)
szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy.
6. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią
integralną część niniejszej umowy.
§2
Dostawy
1.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu, o którym mowa w § 1 począwszy
od dnia ……………………… roku:
a) w ilościach kaŜdorazowo ustalonych przez Zamawiającego,
b) na koszt i ryzyko Wykonawcy,
c) w asortymencie i cenach określonych w załączniku numer 1 stanowiącym integralną
część umowy.
d) transportem Wykonawcy – dostawa do apteki.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do rozładowania kaŜdej partii towaru przez własnych
pracowników, a gdy Wykonawca korzysta z usług firm przewozowych, przez pracownika tej
firmy z samochodu do magazynu Zamawiającego.

3.

Zgłoszone zamówienie Wykonawca zrealizuje w terminie do 4 dni licząc od dnia zgłoszenia.

4.

JeŜeli termin dostawy upływa w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu
Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

5.

Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umoŜliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.

6.

Odbioru jakościowego i ilościowego kaŜdej dostawy dokonywać będzie przedstawiciel
Zamawiającego w Aptece szpitalnej.

7.

Z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy, przechodzi na niego ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

8.

JeŜeli uszkodzenie towaru nastąpi w czasie trwania transportu odpowiedzialność za powstałą
szkodę ponosi Wykonawca.
§3
Wymagania jakościowe

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczanych produktów będących przedmiotem
umowy.
2. Termin przydatności do uŜycia powinien być dłuŜszy jak jeden rok, chyba, Ŝe termin
przydatności do uŜycia określony jest przez producenta na mniej niŜ 2 lata wtedy minimum 3/5
terminu przydatności do uŜycia określonego przez producenta.
3. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczany przedmiot Umowy będzie zgodny z wymogami
stawianymi przez Zamawiającego zawartymi w SIWZ i załącznikach.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe na skutek
niewłaściwego postępowania Zamawiającego, tzn. postępowania niezgodnego z instrukcją
producenta.
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5. Wykonawca zapewnia, Ŝe dostarczy wszystkie wyroby fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim
standardzie jakościowym. Gwarantuje takŜe, Ŝe wyroby te są dopuszczone do stosowania
w zakładach opieki zdrowotnej, posiadają wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty i terminy
waŜności. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wymaganych dokumentów
(atestów, certyfikatów) na kaŜde pisemne Ŝądanie Zamawiającego.
§4
Płatności i ceny
1. Za wykonanie umowy wg ilości i ceny ustalonej w załączniku numer 1 do umowy Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie w kwocie:
− netto – …………………………… zł
− brutto – …………………………… zł
(słownie zł: …………………………………………………………………………………./100).
2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy obejmują jego wartość, wszystkie określone prawem
podatki (w tym podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty
transportu do siedziby Zamawiającego.
3. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie odbywać się będzie fakturami częściowymi.
4. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i po
stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego i terminowego wykonania dostawy.
5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
doręczenia faktury Zamawiającemu, przy czym Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do
wystawiania faktur bez podpisu osoby upowaŜnionej. Termin zapłaty winien być wpisany na
fakturze VAT. Na fakturze VAT naleŜy równieŜ wpisać numer niniejszej umowy. Jako dzień
zapłaty faktury przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku numer 1 przez okres obowiązywania umowy
będą niezmienne.
§5
Reklamacje
1.

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą w terminie do
4 dni.

2.

JeŜeli termin rozpatrzenia reklamacji upływa w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami
pracy Apteki, rozpatrzenie reklamacji nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym
terminie.

3.

Zamawiający przy odbiorze partii towaru sprawdza zgodność pod względem ilościowym
z fakturą. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji ilościowej jest równoznaczne
z niedostarczeniem danej partii towaru.

4.

Koszty załatwienia uzasadnionych reklamacji ilościowych i jakościowych ponosi Wykonawca.

5.

Zawiadomienie o reklamacji, niezwłocznie po ich ujawnieniu, zostanie przesłane na numer
faksu Wykonawcy oraz potwierdzone telefonicznie na numery kontaktowe.
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6.

W przypadku:
1. nie udzielenia odpowiedzi na złoŜoną reklamację,
2. nie zastosowania się do jej wymogów w terminie podanym w ust. 1,
3. niedostarczenia niektórych pozycji asortymentowych w trakcie trwania umowy przez
Wykonawcę,
Zamawiający uprawniony jest do zaangaŜowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw.
wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty
tzw. wykonania zastępczego będą obciąŜać Wykonawcę w wysokości róŜnicy między
kosztami wykonania zastępczego a kosztami zakupu na podstawie zawartej umowy.
§6
Kary Umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
a) W razie odstąpienia od realizacji umowy z przyczyny leŜącej po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości netto
umowy,
b) W razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków
lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy netto, licząc za
kaŜdy dzień zwłoki.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyny leŜącej po stronie Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości netto umowy.
3. Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych następuje przez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego ustalone
kwoty kar umownych na zasadach ogólnych.
§7
Rozwiązanie Umowy
1. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia
z Wykonawcą, który:
a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem,
b) narusza w sposób raŜący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności, gdy
dostarcza towar niezgodny z umową,
c) gdy 4-krotnie dostarczył towar niezgodny z umową lub specyfikacją po uprzednim złoŜeniu
reklamacji przez Zamawiającego,
d) nie posiada waŜnych, aktualnych dokumentów potwierdzających wymagania jakościowe
opisane w § 3.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe
Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do naleŜytego
wykonania umowy.
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§8
Postanowienia końcowe
1.

Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego Wykonawca nie moŜe dokonać Ŝadnej
czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy
poręczenia w stosunku do zobowiązań Udzielającego zamówienia wynikających z niniejszej
umowy.

2.

Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia
osobom trzecim.

3.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi
zmianami).

4.

Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyraŜoną na piśmie
pod rygorem niewaŜności takiej zmiany.

5.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

6.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.

...............................................................
podpis Wykonawcy

.........................................................
podpis Zamawiającego
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