U M O W A nr ..................../2011
na dostawę epoetyny/innych leków dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
(Załącznik do siwz . – Projekt umowy)

W dniu ................. 2011 r. w Sokołowie Podlaskim została zawarta
umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Sokołowie Podlaskim ul. ks. J. Bosko 5, zarejestrowanym w KRS pod
numerem 0000035422, zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez:
.............................................................................
a firmą
..........................................................................................................................
z siedzibą: .........................................................................
zwaną dalej dostawcą, reprezentowaną przez:
. .....................................................................
zwanych stronami.
Umowę, strony zawierają na okres, licząc od daty jej podpisania
do dnia 29 lutego 2012 r.
Umowa jest zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z
późniejszymi zmianami Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 223,
poz.1778).
Strony ustalają co następuje:

§1
1/Zamawiający kupuje a dostawca sprzedaje i będzie systematycznie dostarczać
……………………. ………… w ilościach i po cenach podanych w ofercie.
Oferta jest integralną częścią niniejszej umowy i stanowi jej załącznik.
Ogólna kwota umowy wynosi: .............................................................................
2/Dostawca oświadcza, że sprzedawany zamawiającemu preparat posiada
aktualne świadectwo rejestracji wydane przez Ministerstwo Zdrowia, dopuszczające
stosowanie go na terenie kraju.

Świadectwo rejestracji jest ważne do ................. W przypadku nie przedłużenia
ważności, zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy.
3/Dostawca gwarantuje stałość cen netto w okresie trwania umowy. Strony
dopuszczają zmiany w postanowieniach umowy w przypadku:
- wprowadzenia nowych cen urzędowych dostarczanych preparatów,
- wprowadzenia nowej stawki urzędowej podatku VAT.
4/Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających na podstawie art.67
ust. 1 punkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami Prawo
zamówień publicznych.
5/Dostawca gwarantuje realizację zamówień uzupełniających po cenach zawartych w
umowie.
§2
1/Dostawca będzie dostarczać leki do magazynu apteki zamawiającego
w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5, na własny koszt, w okresie najpóźniej
72 godzin od złożenia zamówienia. W przypadkach szczególnych dostawa leku
nastąpi „na cito”.
Zamówienia mogą być składane telefonicznie, faksem lub korespondencyjnie.
2/Termin ważności dostarczanych preparatów będzie wynosić minimum
dwanaście miesięcy, licząc od dnia dostawy.
3/Ewentualne reklamacje będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji, zamawiający wstrzyma zapłatę za reklamowany
towar; termin płatności faktury zostanie przedłużony o czas rozstrzygnięcia
reklamacji.
4/Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez dostawcę, tj.
nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem ilości realizowanie dostaw a także
istotne powtarzające się uchybienia w zakresie terminów ważności, dają podstawę
zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa
dostawcy do naliczania kar umownych.
§3
1/Podstawą do zapłaty za dostarczony preparat, będzie faktura z dołączonymi
dokumentami ilości przyjętego towaru podpisane przez upoważnionego
pracownika zamawiającego.

2/Płatność faktury nastąpi przelewem bankowym na rachunek dostawcy
w .......................................................................................................
w okresie 30 dni od daty dostawy towaru.
§4
1/Ustala się karę umowną płatną zamawiającemu za odstąpienie przez dostawcę od
umowy w wysokości 10% wartości umowy.
2/Kary umowne płatne zamawiającemu za nieterminowe dostarczenie towaru,
określa się w wysokości 0,5% od wartości nie dostarczonego towaru, za
każdy dzień zwłoki.

§5
Spory wynikłe z niewłaściwej realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać
Sąd Gospodarczy w Siedlcach.

§6
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Dostawca:

