Załącznik nr 4
PROJEKT UMOWY NR....................../16
zawarta w dniu ………. 2016r. pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w
Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Jana. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000035422, NIP: 823-14-22-165, zwanym dalej dzierżawcą, reprezentowanym
przez:
Dyrektor - Ewa Wojciechowska
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
firmą……………….z siedzibą w .................. przy ulicy ……………… posiadającą wpis do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy …………pod numerem
………. lub wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem ……….reprezentowaną
przez:
…………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert
dnia..................... 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.)
§1
1.Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje odczynniki laboratoryjne zwane w treści umowy
"towarem", których szczegółowy opis wraz z podaniem ich wartości stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
2.Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w
załączniku, pod warunkiem, że zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości umowy. Z tego
tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już
dostarczony towar.
4.Wykonawca oświadcza, że wszystkie produkty, które obejmuje niniejsza umową, są
dopuszczone do obrotu i używania na obszarze RP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami UE (deklaracja
zgodności) i posiada aktualne świadectwa rejestracji- jeśli dotyczy.
5.Dostarczony towar będzie posiadał instrukcję użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne)
sporządzone w języku polskim oraz wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika

informacje, instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu
umowy.
§2
1.Strony uzgadniają, że wartość umowy wynosi: wartość brutto …. PLN (słownie…………..
00/100 zł.). Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w
załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2.W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru
(transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem
dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu,
koszt ewentualnego załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło,
podatek VAT itp.).
3.Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki
podatku VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. W przypadkach innych, niż wskazany w ust. 3 ewentualny koszt związany ze wzrostem ceny
jednostkowej leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową
netto tak, aby cena jednostkowa brutto pozostała stała.
§3
1.Dostawy będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2.Zamawiający wskaże miejsce dostarczenia partii towaru na druku zamówienia.
3.Dostawy będą realizowane w terminie do 7 dni od momentu złożenia zamówienia.
4.Do każdego częściowego zamówienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające
rodzaj, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy - faktura VAT.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień uzupełniających na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
§4
1.Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez czas trwania umowy z
zastrzeżeniem § 2 ust. 3.
2.Termin płatności Strony ustaliły na 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3.Należność będzie przekazywana na rachunek Wykonawcy podany w treści faktury.
4.Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5.Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest …………
§5
Kary umowne przysługują Zamawiającemu, w następujących przypadkach:

1)

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 § 2 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia dostawy, o której mowa w § 3 ust. 3
§6

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili jeżeli
Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w terminie określonym § 3 ust 3 z
przyczyn od niego zależnych.
2. Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne
inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za towar już dostarczony Zamawiającemu.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

§7
1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną
datę końca okresu jego przydatności do stosowania.
2. Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
Zamawiającego.
3. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym w tym również wad
ilościowych lub jakościowych, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany
wadliwego towaru na wolny od wad - w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W razie nieuwzględnienia reklamacji ze względu na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
5. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania
niezwłocznej wymiany na wolny od wad w przypadku:
a) dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu
przydatności do użycia,
b) dostarczenie towaru niezgodnego z umową / zamówieniem,
c) dostarczenie towaru w niewłaściwych opakowaniach.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem.

§8
1.W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 3
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i
asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.
2.W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz
wartość umowy o wielkość tego zakupu.
3.W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu
różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.
§9
Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym
zakresie:
a) zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy między
pozycjami w ramach danego zadania i wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy,
bez konieczności zmian w umowie. Wartość przedmiotu umowy po zmianach nie może,
przekroczyć kwoty o której mowa w § 2 ust. 1.
b) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i
wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w przypadku, o którym mowa w § 2
ust. 3 niniejszej umowy,
c) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem
umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w przypadku wprowadzenia
nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich
zmian,
d) zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy,
e) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta
lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie,
f) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy, z chwilą
niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy,

g) zmiany numerów katalogowych w przypadku wprowadzenia równoważnego produktu przez
producenta o takich samych właściwościach.

§ 11
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw
patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
§ 12
Umowa obowiązuje w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia.
§ 13
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a
także ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 15
1.Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych
negocjacji w okresie 30 dni od złożenia propozycji ugodowej drugiej stronie.
2.Jeżeli strony nie osiągną kompromisu w trybie określonym w ust. 1 wówczas sporne sprawy
kierowane będą do sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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