Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)
oznaczenie sprawy FDZP.226.30.2018
Umowa nr FDZP.226.30.2018 pakiet nr .....
zawarta w dniu .......................... 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 dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) ...............................

-

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

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

-

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

w rezultacie dokonanego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku przeznaczonych do
opieki nad pacjentem ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim - została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w ilości i o parametrach
określonych w załączniku nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
UWAGA: dostawa dotyczy pakietów nr................
2. Integralną część umowy stanowią:
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana w dalszej części umowy „siwz”,
 oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ………………
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom technicznym
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 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych ( Dz.U. 2017, poz. 211 z póź. zm.).
§2
1. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym środkiem transportu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - magazyn ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim –
Dział Logistyki Zewnętrznej, w terminie .......dni , na zasadach określonych w załączniku nr 1A do SIWZ.
3. W załączniku 1A do SIWZ Zamawiający podaje ilości szacunkowe i zastrzega sobie prawo do
ograniczenia tych ilości w trakcie trwania umowy – w zależności od ilości wykonywanych procedur
medycznych, w których znajduje on zastosowanie. W przypadku niewykorzystania całej ilości
przedmiotu umowy określonej w załączniku 1A do SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo
przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.
§3
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków dostawy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy
wolnej od wad - rzecz wadliwą lub nie dostarczył zamawianej ilości, wówczas Zamawiającemu przysługuje
żądanie wymiany na towar wolny od wad lub uzupełnienie brakującej ilości w ciągu 48 godzin roboczych od
momentu zgłoszenia w formie pisemnej wad występujących w dostawie.
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§4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy ceny
jednostkowe określone w załączniku 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który
stanowi integralną część umowy.
Całkowita wartość umowy wynosi:
- w pakiecie nr ........ :
* wartość brutto =
(słownie: ...................................................................................................................................)
2. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury
VAT, w terminie do 60 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, termin płatności
biegnie od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniej faktury korygującej.
4. Jako dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy, szczegółowo określonych w ust. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy ponad termin wyznaczony w § 2 ust.2 umowy w
wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy w szczególności w przypadkach:
- za dostawy przedmiotu umowy niezgodnego z załącznikiem nr 1A do siwz,
- za dostawy wadliwego przedmiotu umowy przy braku usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty w ustawowej
wysokości.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
5.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji
gdy Wykonawca:
a) przekroczył termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w trzech
kolejnych dostawach
b) dostarczył towar stanowiący przedmiot umowy niezgodny z załącznikiem nr 1A do siwz w
trzech kolejnych dostawach,
c) dostarczył wadliwy przedmiot umowy i nie usunął wadliwości w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b, c przez Zamawiającego będzie
poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi
w umowie postanowieniami.
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4. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy, zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§7

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania
wówczas, gdy:
a) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia,
c) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem
zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić
dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub
Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego,
2. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w
przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do
niezrealizowanej części zamówienia,
b) strony dopuszczają zmienię ceny brutto jedynie w przypadku obowiązującej stawki
podatku VAT, cena brutto zostanie zmieniona proporcjonalnie do stawki podatku VAT.
3. Roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w pkt. 2 wygasa, jeżeli nie
zostanie zgłoszone łącznie z wykazem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia
w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
4. Dopuszczalne są zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w
rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy- Prawo zamówień publicznych.
5. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony, z co najmniej
7 - dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.
§8
1. 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 217 z póź. zm. ).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.
§9
Sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 10
1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są:
a) ze strony Wykonawcy – ...............................................
b) ze strony Zamawiającego – Włodzimierz Kubicki.
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2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną w 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.
§ 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:
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