Załącznik Nr 6a do SIWZ
WZÓR UMOWY – dotyczy Pakietu nr 4, 5.
UMOWA nr … / 2016 / PN
zawarta w dniu … sierpnia 2016 r. w Łapach
pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Korczaka 23 18-100 Łapy
NIP 966-13-19-909
REGON 050644804
KRS 0000002999
reprezentowanym przez:
Urszulę Łapińską - Dyrektora SP ZOZ w Łapach
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
…..................................................................................
…..................................................................................
NIP: …........................................................................
REGON: ….................................................................
zwanej dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych
i materiałów opatrunkowych do SP ZOZ w Łapach, oznaczenie sprawy: ZP/7/2016/PN , strony zawarły
umowę o następującej treści:

§1
Przedmiotem umowy jest dostarczenie do Apteki Szpitalnej przy SP ZOZ w Łapach, ul. Korczaka 23,
przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego materiałów opatrunkowych ,
o wartości …………….............................. ….............................................. PLN brutto,
( słownie: …............................................................................................................................................ PLN ),
w tym:



Pakiet nr 4 na łączną wartość brutto: ....................... PLN,
słownie: .............................................................................................................................. PLN;
Pakiet nr 5 na łączną wartość brutto: ........................ PLN,
słownie: .............................................................................................................................. PLN;

zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Formularzem Asortymentowo – Cenowym stanowiącym integralną część
umowy.
1. Zamawiający oświadcza, iż podane w specyfikacji ilości asortymentu stanowią podstawę do
złożenia oferty związanej z realizacją umowy są przybliżone i w rzeczywistości ilość asortymentu
może być większa bądź mniejsza.
2. Cena ofertowa jest ceną brutto zawierającą podatek VAT oraz wszelkie koszty i opłat związane
z wykonaniem usługi.

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z
dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT, przy czym
zmiana wynagrodzenia będzie następowała o taki procent jaki wynika z podwyżek
niezależnych od Wykonawcy, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży.
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT.
6. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez odbiorcę polecenia przelewu bankowego
na rachunek Wykonawcy.
§2
Wykonawca oświadcza, iż:
1. Oferowany przez Wykonawcę ( dostawa materiałów opatrunkowych )
przedmiot zamówienia odpowiada wymogom ustawy o wyrobach medycznych
(Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.);
2. Dokumenty dopuszczające tj.: deklaracje zgodności, certyfikaty CE, zgłoszenia/powiadomienia
do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych zostaną przedłożone na każde żądanie zamawiającego.
3. Wyroby medyczne w ramach składanej oferty posiadają aktualne świadectwa rejestracji i na
każde żądanie i na każdym etapie postępowania zostaną udostępnione Zamawiającemu.
§3
1. Materiały opatrunkowe i diagnostyczne będą dostarczone w terminie ….. dni roboczych od daty
złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem potwierdzonym pisemnie.
2. Dostawa w godzinach od 800 do 1400 do Apteki .
3. Realizacja mniejszej ilości asortymentu celem wykonania umowy nie upoważnia Wykonawcy do
ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie.
§4
1. Ceny materiałów optrunkowych i diagnostycznych, wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy są
stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem § 1 ust. 3
§5
1. Umowa obowiązuje od dnia …………… 2016 r. do dnia 19.01.2017 r.
§6
Zamawiający zobowiązuje się:
1. Składać do Wykonawcy zamówienia pisemnie, faksem lub e-mailem, w którym wyszczególni :
1) asortyment i ilości dostawy,
2) termin realizacji dostawy,
3) ewentualne specyficzne warunki zamówienia.
1.
2.
3.
1.

§7
Ilościowy i jakościowy odbiór towaru dokonywany będzie przez Zamawiającego w Aptece
Szpitalnej, na podstawie złożonego zamówienia .
Odpowiedzialność za ilość i jakość dostarczonych materiałów rozpoczyna się z chwilą ich
odbioru.
Dowodem odbioru materiałów jest podpisanie dowodu dostawy przez przedstawiciela
Zamawiającego.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dowozu i rozładunku materiałów opatrunkowych do
Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego, natychmiastowego odstąpienia od umowy w
przypadku:
1) trzykrotnego uchybienia terminu dostaw przez Wykonawcę;
2) zaniechania realizacji dostaw z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
§ 10
1.Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
a) w wysokości 5% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 5% wartości umowy określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej
winy lub woli;
c) w wysokości 0,1% wartości umowy, określonej jak wyżej, za każdy dzień opóźnienia w terminowej
realizacji umowy, w tym w szczególności w zakresie dostawy towaru, opóźnienia w.
d) w wysokości 0,1% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu brakującego towaru
zgodnie z terminem określonym w § 3, oraz za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od
wad zgodnie z terminem określonym w § 3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącania kar
umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy. Potrącenie kwoty kar zostanie
dokonana z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkód
przekraczających wartość kar umownych.
§ 11
1.Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
a) zmianę terminu wykonania zamówienia, gdy Zamawiający nie wykorzysta asortymentu będącego
przedmiotem umowy w okresie jej obowiązywania z zastrzeżeniem, iż termin wykonania zamówienia nie
może być dłuższy niż cztery lata;
b) zamianę poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku
nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, o czym Wykonawca nie
mógł wiedzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on
wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową brutto,
c) zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę
numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania w
przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony albo wystąpi
przejściowy brak produktu, przy czym nie wpłynie to na zwiększenie wartości oferty i będzie to produkt o
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
d) zmianę dotyczącą obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w
przypadku promocji, obniżki cen na dany asortyment,
e) zmianę limitów ilościowych zamawianych wyrobów w stosunku do określonych w poszczególnych
pozycjach pakietu objętych umową, zarówno „na plus” jak i „na minus”, bez zmian wartości brutto danego
pakietu. W przypadku takiej zmiany wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę.
2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej oraz wzrostem wartości
umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
3.Dopuszczalne będzie podwyższenie cen towaru wynikające ze zmiany stanu prawnego, polegającego na
zmianie obowiązującej stawki podatku VAT, z tym, że cena jednostkowa brutto może ulec zmianie tylko w
stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej.
4.Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 pkt. a) - d) i ust. 3 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i
porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. Zmiany będą obowiązywały od dnia podpisania
aneksu do umowy do końca obowiązywania umowy (lub podpisania kolejnego aneksu wprowadzającego
zmianę).
§ 12
Dokonanie przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy wymaga zgody Starostwa
Powiatowego w Białymstoku

§ 13
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i cyt. na
wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie Strony.
§ 15
Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy za 30 dniowym wypowiedzeniem oraz rozwiązania
umowy w każdym terminie w przypadku naruszenia przez stronę istotnych warunków umowy.
§ 16
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z nie wykonania umowy, jest sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego
§ 17
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

Załaczniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy w zakresie Pakietu nr …....

