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ZAWARTA W DNIU ………. 2017 R. POMIĘDZY :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w
Sokołowie Podlaskim przy ul. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000035422, NIP: 823-14-22-165, reprezentowanym przez:
Ewę Wojciechowską - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
firmą……………….z siedzibą w .................. przy ulicy ……………… wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem ……….reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
konkursu ofert (znak sprawy:............. )na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy, zgodnie ze złożona ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne jest:
a) dostawa materiałów zużywalnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz
b) dzierżawa 2 szt aparatów do hemodializy.
2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w ust. 1
do siedziby Zamawiającego w następujący sposób: dostawy w ilościach wskazanych w
zamówieniu jako PILNE w terminie 2 dni a wszystkie pozostałe w terminie 6 dni od dnia złożenia
zamówienia.
Zamówienie będzie składane drogą faxową, pisemnie lub w inny niebudzący wątpliwości sposób.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od
rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co
nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie.
4. Umowa zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.
§2
Warunki sprzedaży
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679) oraz z innymi
obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.
2. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego
przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do jego
tożsamości.
3. Termin przydatności do użycia preparatów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia
dostawy.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
5. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie
Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

6. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego
7. Wykonawca zobowiązuje się:
a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w
otrzymanym towarze w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego,
b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 3 dni od chwili zawiadomienia przez
Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we
wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego,
c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.
§3
Warunki płatności
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi netto ……………. zł plus należny podatek VAT tj.
……………… zł. Razem: ……………… zł (słownie:
…………………………………………………………………………).
2. Wartość określona w ust. 1 jest całkowitą maksymalną wartością obejmującą cały przedmiot
zamówienia (czynsz dzierżawny wraz z dostawą materiałów zużywalnych) w okresie
obowiązywania umowy.
3. Zapłata należności przez Zamawiającego będzie dokonywana miesięcznie przelewem na
rachunek
Wykonawcy na podstawie faktury Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Cena określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ulegnie podwyższeniu w okresie związania
umową.
6. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie numeru katalogowego produktu i
sposobu konfekcjonowania, w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta
zmodyfikowany (udoskonalony produkt) powodujący wycofanie dotychczasowego. Powyższe
zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i
nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy
jest dopuszczalne.
7. Zmiana ceny określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w trybie
uzgodnień miedzy stronami w formie aneksu do umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki
VAT, opłat celnych lub cen urzędowych.
§4
Dzierżawa
1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem 2 szt aparatów do hemodializy i wydzierżawia je
Zamawiającemu w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne aparatów,
w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności.
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób
trzecich wynikających z naruszeń określonych w ust. 2
4. Zamawiający oświadcza, że będzie użytkował przedmiot dzierżawy z należytą starannością w
sposób odpowiadający jego przeznaczeniu.
5. Zamawiający nie może dokonywać przemieszczeń dzierżawionych aparatów, bez pisemnej
zgody Wykonawcy.
6. Zamawiający nie ma prawa oddawania dzierżawionych aparatów we władanie osobom trzecim.
7. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis dzierżawionych aparatów przez cały okres związania
umową.
8. Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie na podstawie faktury VAT wystawionej przez

Wykonawcę.
9. Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania.
§5
Kary umowne i odsetki
Kary umowne przysługują Zamawiającemu, w następujących przypadkach:
w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od
umowy lub rozwiąże umowę z przyczyn od siebie zależnych lub gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia dostawy, o której mowa w § 1 ust. 2
1)

§6
Odstąpienie od umowy
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, w
szczególności zmniejszeniu ilościowego lub wartościowego kontraktu z NFZ bądź MZ, braku
kontraktu z NFZ lub MZ, bądź obniżeniu liczby pacjentów Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
3.Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili jeżeli
Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w terminie określonym § 1 z przyczyn
od niego zależnych.
4.Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości umowy w sytuacji wystąpienia
zmian w zakresie wartości lub zakresie umowy Zamawiającego z NFZ.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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