Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA (WZÓR)
zawarta w Tomaszowie Lubelskim w dniu ………………. pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje
Grunwaldzkie 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI
Wydział Gospodarczy pod numerem 0000054328, NIP 921-16-45-721, REGON 000304444 zwanym w
treści umowy Odbiorcą, reprezentowanym przez Dyrektora lek. med. Andrzeja Kaczora,
a:
………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………., REGON ……………………………………. zwaną w treści umowy Dostawcą,
reprezentowaną przez …………………………………………….
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr SPZOZ/P.N/17/2013 i wyboru dostawcy.

§1
1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedania i dostarczania, a Odbiorca do nabycia i odbioru towaru w
postaci odpowiednio - ……………………………… w asortymencie i ilości określonych w zadaniu
……………. dokumentów przetargowych to jest w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia
i ofercie Dostawcy z dnia
……………….. 2013 roku.
2. Dostawa będzie realizowania partiami a rozmiar i częstotliwość pojedynczych dostaw wynikać
będą
z każdorazowego zamówienia Odbiorcy składanego bez ograniczeń co do
częstotliwości zamówień, asortymentu oraz ilości zamówionego towaru w granicach zakreślonych
SIWZ
§2
1. Dostawy zamówionego towaru następować będą transportem Dostawcy na jego koszt i ryzyko do
Magazynu Aptecznego Odbiorcy w Szpitalu Miejskim w Tomaszowie Lubelskim najdalej w ciągu
siedmiu dni od daty złożenia zamówienia.
2. Po złożeniu towaru przez Dostawcę w magazynie Odbiorca dokonuje jego odbioru w sposób i w
terminach ustalonych odrębnymi przepisami.
§3
1. Na każdą dostarczoną Odbiorcy partię towaru Dostawca wystawia odrębną fakturę z zaznaczeniem
podatku VAT.
2. Miejscem realizacji umowy jest magazyn ,o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3. Za datę dostarczenia partii towaru uważa się datę potwierdzenia przyjęcia towaru na dokumencie
dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy.
4. Bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od daty otrzymania przez Odbiorcę towaru wraz z fakturą.
§4
1. Warunki płatności strony precyzują następująco:
1) Płatność będzie realizowana na podstawie oryginalnej faktury VAT Dostawcy, wystawionej po
dostarczeniu przedmiotu umowy.
2) Odbiorca najdalej w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury zobowiązany jest uregulować
należność przelewem na konto bankowe Dostawcy podane w fakturze.
2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę realizacji przelewu przez bank Odbiorcy.
§5
Cena transakcyjna brutto zakontraktowanego towaru wynosi odpowiednio:
1) zadanie… – …………… zł brutto (słownie: ...……………………………………………….)
2. Wartość kontraktu obejmuje:
1) wartość przedmiotu umowy,
2) pakowanie i znakowanie na czas transportu,
1.
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4)
5)
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koszty ubezpieczenia podczas transportu,
koszty transportu do Odbiorcy,
podatek VAT,
koszty załadunku i wyładunku u Odbiorcy,
opłaty celne.

§6
Ceny podane w ofercie Dostawcy wiążą strony przez okres trwania umowy.

§7
1. Opakowanie zwrotne pozostaje własnością sprzedającego.
2. Termin zwrotu opakowań zwrotnych ustala się na 30 dni od daty dostawy.
§8
1. W przypadku nie dostarczania zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 ust.1 umowy,
Odbiorca ma prawo dokonania zakupu awaryjnego partii towaru u innego Dostawcy.
2. Jeżeli koszt awaryjnego zakupu partii towaru będzie wyższy od kosztu towaru Dostawcy
umownego-Odbiorca różnicą kosztów może obciążyć Dostawcę przetargowego.
§9
1. Dostawca gwarantuje, że towary będące przedmiotem umowy są objęte pełną gwarancją jego lub
producenta, a ich data ważności obejmuje okres co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.
2. Dostawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone przez niego towary są dopuszczone aktualnie do
obrotu w jednostkach służby zdrowia na podstawie wpisu do Rejestru środków medycznych i
materiałów medycznych i posiadają niezbędne atesty (certyfikaty)
§ 10
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je
będzie odpowiedzialność z tytułu kar umownych;
1/ za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy lub zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad
w wysokości 0,2% wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10%
wartości całej partii .
2/ w przypadku niewłaściwego wykonania umowy (braki ilościowe, jakościowe,
asortymentowe) Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 1% wartości partii
dostawy z wadami lub brakami.
3/ Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% ceny ofertowej za odstąpienie
przez Odbiorcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
2. Strony ustalają maksymalny termin wymiany towaru na wolny od wad lub na uzupełnienie braków
w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Odbiorcę lub 30 dni w sytuacji wymagającej
reklamacji towaru przez Dostawcę u producenta.
3. Brak odpowiedzi na reklamacje w terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy uważany będzie za jej
uznanie zgodnie z żądaniem Odbiorcy.
4. W kwestiach nie objętych karami umownymi oraz w sytuacji, gdy szkoda rzeczywista będzie
wyższa niż kara umowna, Odbiorca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
§ 11
Z tytułu opóźnienia płatności Dostawca będzie mógł naliczyć Odbiorcy odsetki ustawowe za każdy
dzień zwłoki.
§ 12
W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek stronie
przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy, jeżeli zaistnieją obiektywne, istotne okoliczności
usprawiedliwiające niedochowanie warunków umowy.
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§13
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych
postanowień niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty na podstawie której dokonano wyboru oferty, chyba że konieczności wprowadzenia takich
zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

1.

2.
3.
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§ 15
Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym Odbiorca może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym.
Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w § 15 ust. 1 powinno wystąpić w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za zgodą stron : w każdym terminie lub za
jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
§ 16
Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozpatrzone przede wszystkim w trybie ugodowym, a
jeśli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, spory będą rozpatrywane przez właściwy sąd.
Jeżeli Dostawca lub Odbiorca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na reklamację
w terminie 21 dni od daty jej zgłoszenia, Dostawca lub Odbiorca może zwrócić się do sądu
powszechnego
o rozstrzygnięcie sporu.

§ 17
Integralną częścią umowy są dokumenty przetargowe SIWZ i oferta Dostawcy z dnia …………..2013 r.
§ 18
Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku od daty podpisania tj. od ………….2013 roku do
………… 2014 roku.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
§ 20
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

DOSTAWCA

ODBIORCA
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