Załącznik nr 6
- 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”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie niniejszej umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy
materiałów opatrunkowych, zgodnie z ofertą z dnia …….
2. Szczegółowy asortyment i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 – Część/ci nr …….., stanowiący
integralną część niniejszej umowy.
PRAWO OPCJI
§2
1. W ramach zamówienia stwierdzonego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji, tj.
możliwość zwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu ilości
innych pozycji asortymentowych w danej części, z zastrzeżeniem, iż dla asortymentu zamawianego w
ramach prawa opcji obowiązywać będą ceny oraz wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia
określone niniejszą umową oraz z zastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówień realizowanych na podstawie
niniejszej umowy w ramach danej części z uwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy łącznej wartości
umowy określonej dla danej części.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z prawa opcji na każdym etapie obowiązywania niniejszej
umowy. Decyzja o skorzystaniu z prawa opcji musi zostać przekazana Wykonawcy na piśmie najpóźniej
wraz z pierwszym zamówieniem realizowanym w ramach prawa opcji.

1.
2.

3.
4.
5.

§3
WARTOŚĆ UMOWY
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 Medycznego w Aptece szpitalnej w siedzibie Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności
związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.).
Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy nie ulegną podwyższeniu przez
okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem pkt 4.
W okresie, o którym mowa w pkt 3, podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić tylko na podstawie
aneksu do umowy w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 7 pkt. 1.
Informację o okolicznościach uzasadniających podwyższenie cen wykonawca prześle Zamawiającemu
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu.
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6. Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i wymaga sporządzania w
tym zakresie aneksu do umowy.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający przekaże należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w
terminie 60 dni od daty dostawy cząstkowej i doręczenia Zamawiającemu właściwej faktury VAT wraz z
realizowaną dostawą. W przypadku
realizacji dostawy z dokumentem wydania magazynowego
Zamawiający dopuszcza przesłanie wystawionej faktury drogą elektroniczną na uzgodniony adres e-mail ,
jednakże w takiej sytuacji fakturę należy również dostarczyć pocztą lub przesyłką kurierską
2. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną
Wykonawcy kwotą.

§5
WARUNKI I TERMINY DOSTAW
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy na podstawie
przesłanych faksem zamówień, składanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, w ciągu…..
dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia,
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym lub za pośrednictwem profesjonalnej
firmy kurierskiej na swój koszt do Magazynu Medycznego Apteki szpitalnej w siedzibie Zamawiającego w
opakowaniach transportowych zabezpieczających jakość dostarczanych wyrobów, wraz z fakturą lub
dokumentem wydania magazynowego na której zamieszczono dane identyfikujące dostarczony wyrób, w
szczególności ( kod wyrobu, serię, datę ważności). Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w
godz. 8:00 do 14:00.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw
częściowych oraz uprawnienie do nie złożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową, w
przypadku zmniejszonego zapotrzebowania szpitala, czego nie można przewidzieć na dzień podpisania
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby
Zamawiającego.
4. 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 życia,
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).
5. W przypadku chwilowego braku asortymentu Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie
Zamawiającego w formie pisemnej: faksem lub e-mailem , jednocześnie nie będzie rościł prawa wyłączności
realizacji zamówień dokonywanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
6. W przypadku nie zrealizowania dostawy przez Wykonawcę w umówionym terminie Zamawiający może
dokonać zakupu zamówionych a nie dostarczonych przez Wykonawcę wyrobów/produktów we własnym
zakresie i obciążyć Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu tych wyrobów/produktów,
dodatkowymi kosztami ich dostawy (np. przesyłki kurierskiej, transportu) oraz ewentualnymi innymi
dodatkowymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego.
7. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wyrobów/produktów o terminie ważności krótszym niż 6
miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt Wykonawcy.
8. W przypadku dostarczenia wyrobów/produktów niezgodnych z zamówieniem, Wykonawca dokona
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, stosownych korekt dostarczając wyroby/produkty właściwe.
9. W szczególnie uzasadnionych, niezawinionych przez Wykonawcę, przypadkach chwilowego braku danego
asortymentu, wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach niż 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.
10. Opakowania handlowe wyrobów medycznych dostarczane Zamawiającemu muszą być oznakowane
znakiem CE w sposób czytelny, nieusuwalny, posiadać instrukcje używania w języku polskim, muszą być
oznakowane nazwą i adresem wytwórcy oraz nazwą i adresem autoryzowanego przedstawiciela ( jeśli
dotyczy) w oznakowaniu wyrobu lub w instrukcji używania, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
20.05.2010r o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. 2017 r , poz. 211)
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11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu na każdym etapie realizacji zamówienia:
deklaracji zgodności oraz aktualnego certyfikatu zgodności odnoszących się do dostarczanych wyrobów
medycznych.
12. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad. Jednocześnie zobowiązuje się do
bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu notatki bezpieczeństwa w sytuacji podjętych przez wytwórcę
działań korygujących dotyczących dostarczanych wyrobów medycznych a ponadto decyzji wstrzymujących
oraz wycofujących z obrotu wydanych przez uprawnione organy, dotyczących dostarczanych produktów
leczniczych na piśmie, faksem, e-mailem .
13. Reklamacje dostaw ( ilościowe oraz jakościowe) zgłoszone przez Zamawiającego będą załatwiane przez
Wykonawcę nie później niż w ciągu …. ..dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
14. W sytuacji
reklamacji jakościowej Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego odbioru
reklamowanych wyrobów/produktów na swój koszt. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia nastąpi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw – realizowania dostaw zgodnie z
zamówieniami, pomimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6 pkt 3.

1.

2.
3.
4.

§6
KARY UMOWNE
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej
dostawy cząstkowej, za każdy dzień opóźnienia
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
c) w przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu aneksu/aktualizacji Charakterystyki Produktów
Leczniczych w wysokości 30zł za każdy przypadek.
d) za opóźnienie w rozpatrzenia przez Wykonawcę reklamacji - w wysokości 50 zł za każdy przypadek .
Kara umowna określona w pkt. 1 ppkt c) będzie miało zastosowanie w przypadku Wykonawcy w zakresie
Części II
W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umownym
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że:
a) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, np. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub
okoliczności, które uniemożliwiają 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 rażącą 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 wyższej niż 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
nieważności.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego (organu założycielskiego Zamawiającego)
przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o
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podstawieniu jej w prawa wierzyciela. Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przejąć
poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych
umową innemu podmiotowi niż kancelarii prowadzonej przez radcę prawną lub adwokata.

§7
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………do dnia ………… (zgodnie z siwz).
2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) nieterminowa 3-krotna realizacja dostaw,
b) innego rodzaju nienależyte, zawinione przez Wykonawcę, wykonywanie umowy.

§8
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 przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§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
możliwości polubownie a w braku porozumienia będzie Sąd wg właściwości wynikającej z Kpc
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.
Wykaz załączników do umowy:
Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy –Część/ci………….
Zamawiający:

Wykonawca:
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