
ZZP-2200-21110
Załącznik nr 3 - Wzór umowy

UMOWA nr - wzór
zawarta w dniu .

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitałem Miejskim w Sosnowcu, 41 - 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna l,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000298176,
posiadającym:
NIP: 644 337 38 32,
Regon: 240837054, będącego płatnikiem VAT,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala - Zbigniewa Swobodę
zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym"

a finną , zarejestrowaną w ,
.......................................... , Numer KRS .
Kapitał zakładowy: zł,
posiadającą NIP: Regon nr .
reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą".

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) przetargu nieograniczonego
znak sprawy ZZP-2200-2111O została zawarta umowa o następującej treści:

§l
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

l. Przedmiotem umowy są dostawy przez Wykonawcę i zakupy przez Zamawiającego żeli,
elektrod, papieru do EKG, USG I KTG, odzieży medycznej jednorazowego użytku,
oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku. (w zależności od pakietu) Pakiet nr "',
zwanych w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia, w asortymencie i cenach
określonych w Załączniku nr l do niniejszej umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą
z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896) oraz z innymi
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

§2
WARUNKI DOSTAWY

l. Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego będą odbywać się w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub
wyczerpania wartości umowy ( dotyczy oddzielnie każdego pakietu ).

2. Zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych wg pisemnych zamówień składanych
przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie
Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

4. Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia
zamówienia faxem.

5. Dostawy na CITO realizowane będą w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego
zamówienia, potwierdzonego faxem.



6. Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem
ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

7. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić
przyjęcia dostawy jeżeli:
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opakowanie będzie naruszone~
- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązuje się:
a) uzupełnić niezrealizowaną część zamówienia - jeżeli taki brak zostanie stwierdzony przez

Zamawiającego - w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych od daty
zawiadomienia telefonicznego. Strony dopuszczają przekazanie zawiadomienia faksem.
Jeżeli Wykonawca nie uzupełni towaru we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może
wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

b) wymienić na swój koszt wadliwy towar na wolny od wad w ciągu 2 dni roboczych od chwili
zawiadomienia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od
wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego,

9. Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: SP Szpital
Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna l, ul. Zegadłowicza 3 - zgodnie z wyborem
Zamawiającego

10. Ceny i nazwy handlowe na fakturze będą odpowiadać cenom i nazwom/kodom ujętym w
załączniku nr 1 do umowy.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od
rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie
rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

§3
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania
wartości umowy.

§4
WYNAGRODZENIE DOSTAWCY

l. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w Załączniku nr l do umowy, które stanowią
podstawę do rozliczeń finansowych między stronami.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. l obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.

3. Wartość umowy wynosi:
Pakiet nr zł netto + zł VAT co stanowi łączną cenę brutto zł
(słownie: , '" zł 001100)
Pakiet nr zł netto + zł VAT co stanowi łączną cenę brutto zł
(słownie: zł 001100)

4. Ceny wyszczególnione w Załączniku nr l do umowy obowiązują przez cały okres trwania umowy.
5. Zmiana cen może nastąpić w przypadku:

- zmiany cen urzędowych przedmiotu zamówienia;
- zmiany podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie
bez zmian;
- zmian korzystnych dla Zamawiającego.

6. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany
wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w
stosunku do ceny objętej umową.

7. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony
dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników asortymentu objętego umową. Ewentualna



zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się na zasadach określonych w punkcie 9. Przez
odpowiednik rozumie się asortyment o parametrach takich jak asortyment objęty umową tj. zgodny
z wymaganiami zawartymi w SIWZ na podstawie, której oferta Wykonawcy została wybrana jako
najkorzystniejsza.
8. Zmiany wymienione w pkt 5) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania

odpowiednich przepisów.
9. Zmiany wymienione w pkt 6) i 7) mogą być dokonane na wniosek wykonawcy,

w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w fonnie aneksu do umowy.
10. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen asortymentu

objętego umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w spornej części.

§5
WARUNKI PŁATNOŚCI

l. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar ustaloną cenę przelewem na konto Wykonawcy w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Asortyment wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny

z nazewnictwem/kodami podanym w zamówieniu. Zamawiający dopuszcza nazewnictwo
handlowe asortymentu wyszczególnionego na fakturach VAT wystawionych przez
Wykonawcę jedynie w języku polskim. Nazwy handlowe obcojęzyczne mogą znajdować się
na fakturze tylko jako uzupełniające.

§6
KARY UMOWNE

l. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:

a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto,

b. przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości szkody, strony zastrzegają możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
w razie niedostarczenia w terminie asortymentu objętego umową, od daty zamówienia
przedmiotu umowy Zamawiający naliczać będzie Wykonawcy kary w wysokości 0,5%
wartości niezrealizowanego pisemnego zamówienia za każdy dzień zwłoki przez okres do 14
dni. Po tym terminie Zamawiający może rozwiązać umowę.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia urnowy -
odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne - odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w trybie natychmiastowym.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

3. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie
noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający
ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

§7
REKLAMACJE

1. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonych towarów w
terminie 3 dni od daty doręczenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie
uważa się za uwzględnienie reklamacji. Reklamowany towar zostanie przesłany na koszt
Wykonawcy wraz z pismem reklamacyjnym.

l~



2. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany
wadliwego towaru na pełnowartościowy.

3. Wykonawca niezwłocznie rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do zgodności ilości
dostarczonego towaru z ilością wpisaną na fakturze. Wykonawca dostarczy brakujący towar
w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia telefonicznego reklamacji. Strony
dopuszczają złożenie reklamacji faksem.

4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztów związanych z wymianą wadliwego asortymentu, ze szczególnym
uwzględnieniem kosztów zabiegów oraz kosztów leczenia.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

l. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą nuec miejsce tylko w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych.

2. Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności
wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca
nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
Kodeksu cywilnego).

4. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

5. W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia
stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i l dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załącznik nr l - Formularze asortymentowo - cenowe pakietów nr .


