Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)- załącznik nr 2 do siwz
Umowa nr FDZP.226.17.2018
zawarta w dniu .......................................r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22,
NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nr 0000001945, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dariusza Bierłę

-

Dyrektora ZZOZ

a
….....................................................................................................zwanym
reprezentowanym przez:
1) ...............................

-

...........................

2) ...............................

-

...........................

dalej

„Dostawcą”,

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych dla Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczać materiały opatrunkowe –
pakiet nr ....... w ilości i o parametrach określonych w załączniku nr 1A do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Dostawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom
określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w jego ofercie
i został wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych. Dostawca zobowiązuje się jednocześnie do doręczenia
dokumentów warunkujących dopuszczenie do obrotu i używania przedmiotu zamówienia w
świetle w/w ustawy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni.
3. Integralną część umowy stanowią:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- oferta przetargowa Dostawcy
§2
1. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej
w załączniku nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewiduje możliwość
przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej
nieważności.
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§3
Ceny jednostkowe na dostarczany przedmiot zamówienia określa wypełniony przez
Dostawcę załącznik nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będący częścią
umowy.
Wartość całej umowy wynosi ................................... zł brutto.
§4
Dostawca zobowiązuje się do utrzymania cen określonych w załączniku nr 1A przez okres
obowiązywania umowy.
Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny, jedynie w przypadku zmiany obowiązującej
stawki podatku VAT, lecz nie więcej niż o procentowy wskaźnik zmiany stawek podatku
VAT.
§5
Dostawy odbywać się będą na koszt Dostawcy do siedziby Zamawiającego (tj. Apteka
Szpitalna w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400
Ostrów Wielkopolski ).
Częściowe dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego (z uwzględnieniem faksu)
oraz telefonicznego zlecenia, wystawionego przez Zamawiającego .
Termin realizacji dostawy wynosi …....... dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
Dostawca wraz z każdą dostawą doręczy Zamawiającemu fakturę VAT.
Wskazane w załączniku nr 1A do SIWZ ilości przedmiotu umowy są wartościami
maksymalnymi, prognozowanymi. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający
zastrzega sobie prawo ograniczenia zamawiania wskazanych w załączniku nr 1A ilości
przedmiotu umowy w zależności od ilości wykonywanych procedur medycznych w której
znajduje on zastosowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości
poszczególnych pozycji w ramach tego samego pakietu, przy zrealizowaniu min. 50 %
wartości danego pakietu. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpi brak jakiejkolwiek pozycji przedmiotu umowy,
Dostawca może, po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, sprzedać odpowiednik
( pozycję równoważną ) innego producenta w cenie nie wyższej niż podana w ofercie.
W przypadku zwłoki w dostawie towaru lub dostarczeniu towaru niezgodnego z umową
Zamawiający ma prawo zakupić niedostarczony towar u innego sprzedawcy, a ewentualną
różnicą ceny obciążyć Dostawcę.
§6
Dostawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom
określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w jego ofercie
i jest dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce.
Dostarczany przedmiot zamówienia winien posiadać termin ważności co najmniej 12
miesięcy od daty dostawy.
§7
Zapłata za dostarczony towar następować będzie każdorazowo po dostawie kolejnej partii,
na podstawie faktur wystawionych przez Dostawcę, w terminie 60 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zapłata realizowana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy, przy czym
terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§8
Dostawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
a) z tytułu niezrealizowania dostawy zamówionego towaru w wyznaczonym terminie
w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, za każdy dzień
zwłoki,

b) w wysokości 10 % wartości określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy z tytułu odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
2. Dostawcy przysługują od Zamawiającego odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty
w ustawowej wysokości.
§9
1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są:
a) ze strony Zamawiającego – KIEROWNIK APTEKI SZPITALNEJ –
mgr Elżbieta Skotnicka - Morisson
nr telefonu: (62) 595 13 03, nr faksu: (62) 595 13 03
email: apteka.zzozostrow@wp.pl
b) ze strony Dostawcy ……………………………………….
nr telefonu ……………………………… nr faksu…………………………………….
mail………………………………………….
2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną pkt 1 lit. a i b
niniejszego ustępu powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania
aneksu do umowy.
3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych
postanowień do niniejszej umowy.
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§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wprowadzone przy uwzględnieniu art.
144 Ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na inne osoby wymaga pisemnej zgody drugiej
strony umowy przy uwzględnieniu zasad wynikających z art 54 ust 5 ustawy z dnia
15.04.2011 o działalności leczniczej.
Sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegać będą
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY
DOSTAWCA

