WZÓR UMOWY
Załącznik nr 1 do SIWZ

U M O W A Nr

…………………

zawarta w dniu ............... r. pomiędzy Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie,
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin, NIP 991-02-27-426 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora SZOZ

- Jadwiga Konieczniak

a ……………………………………………..
zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………..
w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Sygnatura sprawy: SZOZ/ZP-1/43/2017
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego przez okres 12 m-cy zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, określającym
szczegółowo przedmiot zamówienia.
2. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego w danym czasie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości produktu leczniczego szacunkowo określonego w załączniku nr
1 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem, iż umowa może zostać zrealizowana do wartości brutto określonej
w § 2 ust. 1 umowy - zamówienie może ulec zmniejszeniu do ilości faktycznie niezbędnej dla Zamawiającego.
4. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, z tytułu
zrealizowania umowy poniżej wielkości i wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy (przedmiot
zamówienia).
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§2
Wartość umowy nie przekroczy łącznie kwoty .......... zł brutto (słownie: .................... złotych…/100).
W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do Działu
Farmacji Zamawiającego (w tym m.in. podatek VAT, transport, opakowanie, czynności związane z
przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka).
Ceny na fakturze będą uwzględniały poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnieniem podatku VAT.
Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.
Istnieje możliwość zmiany cen wskutek zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie
ulegnie stawka podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.
Zmiana stawki podatku VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§3
1. Zamawiający będzie regulował należności na podstawie pokwitowania odbioru i prawidłowo wystawionej faktury
za dostarczony przedmiot umowy. Termin płatności: do 30 dni kalendarzowych, rozpoczyna bieg od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz dnia dostarczenia całości przesłanego zamówienia.
2. Podstawą do dokonania płatności przez Zamawiającego jest przyjęcie złożonego zapotrzebowania (spełniającego
wymogi określone niniejszą umową).
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na konto Wykonawcy
kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
4. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu
względem Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§4
1. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę faksem lub mailem o potrzebie dostarczenia partii przedmiotu
zamówienia wg faktycznych potrzeb Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, do Działu
Farmacji Zamawiającego, w terminie:
1) dla zadania nr 1 - do 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach od 800 do 1400.,
2) dla zadań od nr 2 do nr 28 - do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do
piątku w godzinach od 800 do 1400,
3) dla zamówień ze znakiem PILNE dla zadania nr 1 – w czasie do 8 godzin od chwili złożenia zamówienia,
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4) dla zamówień ze znakiem PILNE dla zadań od nr 2 do nr 28 – w czasie do 24 godzin od chwili złożenia
zamówienia,
W przypadku zamówienia ze znakiem PILNE, asortyment może być odebrany także przez pracownika
Zamawiającego po wcześniejszym powiadomieniu przez Kierownika Działu Farmacji. Leki z hasłem
"RATUNEK ŻYCIA" będą dostarczane w terminie do 6 godz. od chwili złożenia zamówienia.
3. Jeżeli dostawa będzie wypadała w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Działu Farmacji, jej realizacja
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia asortymentu niespełniającego wymogów określonych
w niniejszej umowie. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem i podpisaną
umową zostanie on zwrócony przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy lub Wykonawca odbierze ten towar
własnym transportem na swój koszt.
5. Opóźnienie w dostawie lub jej brak pociągać może za sobą zakup interwencyjny, którego koszty dodatkowe
(różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) obciążać będą
Wykonawcę. W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego:
1) zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu oraz
2) Zamawiający jest upoważniony do potrącenia różnicy wynikającej z ceny zakupu i ceny wynikającej z umowy z należności związanej z wykonaniem przedmiotu umowy. Zakup interwencyjny nie zwalnia Wykonawcy od
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, liczonej za okres od dnia, w którym asortyment winien
być dostarczony do Działu Farmacji (§ 4 ust. 2 umowy) do dnia dostarczenia/przyjęcia asortymentu zakupionego
w ramach zakupu interwencyjnego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego asortymentu co do nazwy oraz sposobu
przechowywania.
7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego pisemnie poświadczy, że zamówiona partia towaru dostarczona
została w odpowiednich warunkach transportu i temperaturze zgodnej z wymaganiami producenta dotyczącymi
warunków przechowywania.
8. Wszelkie szkody powstałe podczas przewozu przedmiotu zamówienia transportem Wykonawcy, obciążają
Wykonawcę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez
producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).
10. W przypadku wycofania z rynku, zawieszenia produkcji czy też braku możliwości dostawy do kraju asortymentu
objętego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednika o takim samym
składzie chemicznym, tej samej dawce i drodze podania pod warunkiem zachowania tej samej lub niższej ceny.
Zamiana taka wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. W przypadku braku odpowiednika na rynku krajowym
i zagranicznym, spełniającego w/w wymogi, Zamawiający może odstąpić od realizacji tej części zamówienia po
pisemnym udokumentowaniu tego faktu przez Wykonawcę.
11. W przypadku braku na rynku fasunku leku zawartego w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
leku pakowanego inaczej przy zachowaniu zawartej w umowie ceny jednostki leku (tab., amp., itp.).

§5
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest dobrej jakości i wolny od jakichkolwiek wad,
odpowiadający świadectwom i atestom dopuszczenia przez właściwe organy.
2. W przypadku dostarczenia towaru wykazującego brak ilościowy lub jakościowy, Zamawiający sporządza na tę
okoliczność notatkę i powiadamia o tym Wykonawcę faksem lub mailem.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dokonać
wymiany towaru na pełnowartościowy, pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.
Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku zaistnienia
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, za jeden
dzień opóźnienia – dotyczy to sytuacji dotrzymania przez Wykonawcę terminu wymiany towaru na
pełnowartościowy. W sytuacji niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wymiany zastosowanie ma § 4 ust. 4-5.
4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem i podpisaną umową, zostanie on
zwrócony przez Zamawiającego, pocztą kurierską na koszt Wykonawcy lub Wykonawca odbierze ten towar
własnym transportem na swój koszt. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający
udostępni na żądanie Wykonawcy kopię rejestru warunków przechowywania produktu w Aptece od dnia dostawy
do dnia zwrotu towaru.
5. Dostarczany przedmiot zamówienia musi w dniu dostawy posiadać minimum 12 miesięczny okres ważności lub
gdy termin ważności jest krótszy niż 12 miesięcy – należy dostawę takiego towaru uzgodnić z Kierownikiem Działu
Farmacji.
1.

§6
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zapotrzebowania za każdy dzień opóźnienia w dostawie,
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2) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto (określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy) za
odstąpienie od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem okoliczności
wymienionej w ust. 3.
Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto (określonej w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy), z zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w ust. 3.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
W przypadku trzykrotnego zaistnienia sytuacji niedotrzymania terminu dostawy określonego w § 4 ust. 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się
do realizacji dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy do dnia zawarcia przez Zamawiającego nowej
umowy w przedmiotowym zakresie.
Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
Kary, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony umowy zapłacą na wskazany przez nie rachunek bankowy przelewem,
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia im żądania zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest
upoważniony do potrącania kar umownych z należności związanej z wykonaniem przedmiotu umowy.
Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§7
Ze strony Wykonawcy za nadzór nad prawidłową realizacją umowy odpowiedzialny jest:
…………………………….. tel. ……………….. , fax. ……………..
Ze strony Zamawiającego, za nadzór nad prawidłową realizacją umowy odpowiedzialna jest: Kamila Piotrowska
tel./fax. 77 403 34 15
W przypadku zmiany danych określonych w ust. 1 lub 2, strony poinformują się o tym fakcie odrębnym pismem.
§8
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……………… 2017 r. do dnia …………… r.
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy – o okres nie dłuższy niż 6 m-cy
- w przypadkach:
1) niewykorzystania – w okresie obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1 – przewidzianych ilości
dostaw przedmiotu umowy wymienionych w załączniku nr 1 do umowy i/lub
2) niewykorzystania – w okresie obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1 – kwoty przeznaczonej na
dostawy przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie,
a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy Sąd w Opolu.

§ 11
1. Istnieje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, ale tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia, a spełniających przesłanki określone w § 2 ust. 5-6, § 4 ust. 10 i ust. 11 oraz § 8 ust. 2
niniejszej umowy.
2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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