Załącznik nr 3
- projekt umowy -

UMOWA NR ...................

zawarta w Bystrej w dniu ............................ pomiędzy:
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2,
KRS: …………………., NIP: ……...………………..
reprezentowanym przez:
Dyrektora
- .............................
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
.........................................................................................
.........................................................................................
KRS: …………………., NIP: ……...………………..
reprezentowanym przez:
...........................
- ................................
...........................
- ................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy i dostawy na rzecz Zamawiającego nici oraz
materiałów szewnych, zgodnie z ofertą z dnia …….
2. Szczegółowy asortyment i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 - Pakiet nr …….., stanowiący integralną
część niniejszej umowy.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

WARTOŚĆ UMOWY, ZMIANA CEN
§2
Łączna wartość umowy stanowi zgodnie z ofertą Wykonawcy kwotę ........................... PLN brutto (słownie:
.............................................................................................................................................................................).
W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do
Magazynu w siedzibie Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem
dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.).
Strony ustalają, Ŝe ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy nie ulegną podwyŜszeniu przez
cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeŜeniem pkt 4.
W okresie, o którym mowa w pkt 3, podwyŜszenie cen jednostkowych brutto moŜe nastąpić tylko w
przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6 pkt. 1.
Wzrost cen Wykonawcy nie moŜe być wyŜszy od kwot wynikających z okoliczności, o których mowa w § 6
pkt. 1
Informację o okolicznościach uzasadniających podwyŜszenie cen Wykonawca prześle Zamawiającemu
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu.
ObniŜenie cen jednostkowych przez Wykonawcę moŜe nastąpić w kaŜdym czasie i wymaga sporządzania w
tym zakresie aneksu do umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI
§3
1. Z tytułu zrealizowanych dostaw Zamawiający będzie przekazywał naleŜne Wykonawcy kwoty przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany kaŜdorazowo na fakturze, w terminie 60 dni od daty wystawienia
właściwej faktury VAT za zrealizowaną dostawę częściową.
2. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego naleŜną
Wykonawcy kwotą.
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WARUNKI I TERMINY DOSTAW
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy na podstawie
przesłanych faksem zamówień, składanych przez upowaŜnionego pracownika Zamawiającego, w ciągu 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zamówienia,
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym lub za pośrednictwem profesjonalnej
firmy kurierskiej na swój koszt do Apteki Szpitalnej w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 do 14:00.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw
częściowych oraz uprawnienie do nie złoŜenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową, w
przypadku zmniejszonego zapotrzebowania szpitala, czego nie moŜna przewidzieć na dzień podpisania
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby
Zamawiającego. Zmniejszenie nie moŜe przekroczyć 20 % całkowitej wartości umowy”
2. Nie dopuszcza się zamienników w oferowanym przedmiocie zamówienia. Wyjątek stanowią okoliczności,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a które mogły by mieć wpływ na ratowanie zdrowia lub Ŝycia,
albo które wpłynęłyby korzystnie na rachunek ekonomiczny Zamawiającego (np. ukazanie się na rynku
nowego równie skutecznego a tańszego odpowiednika, wprowadzenie cen promocyjnych dla odpowiedników
zamawianych materiałów).
3. W przypadku chwilowego braku asortymentu Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie
Zamawiającego, jednocześnie nie będzie rościł prawa wyłączności realizacji zamówień dokonywanych przez
Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
4. W przypadku nie zrealizowania dostawy przez Wykonawcę w umówionym terminie Zamawiający moŜe
dokonać zakupu zamówionych a nie dostarczonych przez Wykonawcę produktów we własnym zakresie i
obciąŜyć Wykonawcę kwotą wynikającą z róŜnicy ceny zakupu tych produktów, dodatkowymi kosztami ich
dostawy (np. przesyłki kurierskiej, transportu) oraz ewentualnymi innymi dodatkowymi uzasadnionymi
kosztami poniesionymi przez Zamawiającego.
5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę produktów o terminie waŜności krótszym niŜ 6 miesięcy,
Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych z zamówieniem, Wykonawca dokona niezwłocznie, nie
później niŜ w ciągu 24 godzin, stosownych korekt dostarczając produkty właściwe.
7. W szczególnie uzasadnionych, niezawinionych przez Wykonawcę, przypadkach chwilowego braku danego
asortymentu, wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach niŜ zaoferowane w
ofercie i w takiej samej cenie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym. Ponadto
Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, jednocześnie Wykonawca nie będzie
rościł sobie prawa wyłączności dostaw tego asortymentu.
8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć w wymaganym zakresie:
- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego uŜytkownika informacje,
- instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeŜeli dostarczone produkty
wymagają szczególnych warunków przechowywania.
9. Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od wad.
10. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, faksem lub
telefonicznie nie później niŜ w ciągu 5 dni roboczych od chwili zrealizowania dostawy.
11. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę nie później niŜ w ciągu 5 dni roboczych od
daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
12. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw – realizowania dostaw zgodnie z
zamówieniami, pomimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 pkt 2.
KARY UMOWNE
§5
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% wartości dostawy cząstkowej, za
kaŜdy dzień zwłoki,
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 5%
wartości niezrealizowanej części umowy,
2. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umownym
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
ZMIANY UMOWY
§6
1. Wyklucza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe:
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a) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, np. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub
okoliczności, które uniemoŜliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w
terminie przewidzianym w ofercie,
b) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
c) wystąpią zmiany publiczno-prawne (np. dot. podatku VAT) skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia
wykonawcy z tytułu zawartej umowy,
d) w wyniku nadzwyczajnej zmiany okoliczności, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi
trudnościami lub groziłoby co najmniej jednej ze stron raŜącą stratą, a czego strony nie mogły
przewidzieć przy zawarciu umowy,
e) wystąpi przypadek zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem
zamówienia (w takiej sytuacji dopuszcza się zmianę na nowy produkt a tych samych bądź lepszych
parametrach, po cenie jednostkowej nie wyŜszej niŜ zaoferowana w ofercie),
f) wystąpi przypadek wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na produkty objęte
umową skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy (w takiej
sytuacji strony będą rozliczać dostawę wg cen urzędowych).
2. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
3. Zmiana wierzyciela w przypadku zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej moŜe
nastąpić po wyraŜaniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy z mocą obowiązującą od dnia ............... do dnia …...........
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w kaŜdym czasie w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności:
a) nieterminowa 3-krotna realizacja dostaw,
b) innego rodzaju nienaleŜyte, zawinione przez Wykonawcę, wykonywanie umowy.
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.
3. W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z
tytułu wykonania części umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nie uregulowanym w/w ustawą przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§10
Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w miarę
moŜliwości polubownie a w braku porozumienia będzie Sąd wg właściwości wynikającej z Kpc.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden
Zamawiającego.

dla Wykonawcy, dwa dla

Wykaz załączników do umowy:
Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy: pakiet nr: .........................
Zamawiający:

Wykonawca:
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