CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY - po zmianach z dnia 23.01.2018
UMOWA Nr 01/PN/2018 – WZÓR
Zawarta w dniu .......2018 r. w Słupsku pomiędzy:
 Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 4, wpisanym do KRS pod
nr 0000007521, NIP 839-243-53-68, REGON 770901497
reprezentowanym przez:
Krzysztofa Sikorskiego - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a:
 ................................. działającą na podstawie wpisu do ........................... NIP: ................................
reprezentowaną przez:
..................................................................................
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”, o następującej treści:
§ 1.
1. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przetargu nieograniczonego,
w którym otwarcie ofert nastąpiło w dniu …...2017 r. „Zamawiający” zleca, a „Wykonawca”
przyjmuje do wykonania zadanie określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ofercie Wykonawcy.
2. Termin realizacji zamówienia:
2.1 Zamówienie należy realizować, cyklicznie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przez okres
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamówiony towar należy dostarczać do Zamawiającego
1x w tygodniu (środa).
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§ 2.
Mocą niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Cyklicznych
dostaw
do
Zamawiającego
towaru
w
postaci:
.................................................................... zgodnie z Formularzem asortymentowo-ilościowym,
stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonania umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikach do specyfikacji oraz
postanowieniami złożonej oferty które stanowią integralną części umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty
niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania. Na pisemne żądanie Zamawiającego
Wykonawca dostarczy w terminie do 3 dni wymagane dokumenty właściwe dla przedmiotu
zamówienia – jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.
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WARUNKI DOSTAWY
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Dostarczania przedmiotu zamówienia pod wskazany adres Zamawiającego cyklicznie wg
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2) Przestrzegania innych wymagań – dotyczących przedmiotu zamówienia – niewymienionych
w niniejszej umowie, a określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
załącznikach do specyfikacji w procedurze, o której mowa w § 1. ust. 1, potwierdzonych
w złożonej ofercie.
2. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego przed
planowaną datą dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawę towaru Zamawiającego na własny koszt,
transportem zorganizowanym przez siebie.
4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego
z chwilą dostarczenia go do siedziby Zamawiającego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4
i przejęcia go przez Zamawiającego.
5. W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia,
Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, dostarczając za zgodą
Zamawiającego ich pełny odpowiednik lub umożliwi zakup niezrealizowanej dostawy u innego
wskazanego przez Wykonawcę podmiotu zobowiązując się do pokrycia ewentualnej różnicy
ceny wynikającej z takiego zakupu.
6. W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia,
Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą
odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie
niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych.
7. W razie zwłoki w realizacji dostaw przekraczających co najmniej 2 dni roboczych termin
o którym mowa w § 1 ust 2 umowy, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego
dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami
zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar
umownych.
8. W sytuacji określonej w pkt. 6 i 7 niniejszego paragrafu Zamawiający odmówi przyjęcia towaru
dostarczonego przez Wykonawcę po zakupie odpowiedniej partii towaru
u innego dostawcy. W takiej sytuacji Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia.
ODBIORY
§ 4.
1. Odbiór, ilościowy i jakościowy dostarczonej partii przedmiotu zamówienia (zgodnej
z zamówieniem Zamawiającego) będzie przeprowadzony przez Zamawiającego lub osobę przez
niego upoważnioną z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela w Centrum Zdrowia
Psychicznego.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest: ...............................................
tel.: ...................... lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest:
................................................ tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba
upoważniona przez Zamawiającego.
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WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS
W OKRESIE GWARANCJI
§ 5.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad
fizycznych.
Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad prawnych towaru,
w tym również ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności
intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku
z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz nie stanowi
przedmiotu żadnego zabezpieczenia, ani toczącego się postępowania.
Jeżeli podczas odbioru lub pierwszego użycia okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały
dostarczony przedmiot zamówienia, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu
zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni.
Jeżeli Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach nie powiadomi
Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została
uwzględniona.
Wykonawca w terminie 5 dni od daty uznania reklamacji dostarczy zamienny, pozbawiony wad
i braków, element takiego samego towaru bez wad, na swój koszt
i ryzyko. Towar zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.
W przypadku nieuznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia
wykonania ekspertyzy, w celu ustalenia zasadności zarzutów reklamacji. Koszty ekspertyzy
ponosi strona, dla której jest ona niekorzystna. Wyniki ekspertyzy wiążą Wykonawcę, skutkiem
czego jest on zobowiązany do załatwienia reklamacji w sposób określony w zawiadomieniu
o brakach lub wadach w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu ekspertyzy.

CENA
§ 6.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu
zamówienia zgodne z ceną ustaloną w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego – na podstawie złożonej oferty kwotę:
.......................... PLN netto - słownie: ......................................................................... PLN,
plus podatek VAT w wysokości ...%, tj:
.......................... PLN brutto – słownie ....................................................................... PLN
2. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do ........... dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po przejęciu zamówionej ilości towaru
bez zastrzeżeń.
3. Na oryginale faktury Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia podlegający zapłacie zgodnie
z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego.
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KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 7.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części
przedmiotu umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego
przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu
zamówienia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości reklamowanego
przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady
towaru w okresie gwarancji jakości.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości reklamowanego
przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu
reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej
umowy.
Wysokość kar umownych oblicza się od wartości wynagrodzenia netto niezrealizowanej
części umowy. Jeżeli umowa zawarta jest na więcej niż jedną część, kary umowne naliczane
będą od wartości netto każdej z niezrealizowanych części umowy zgodnie
z Formularzem asortymentowo-ilościowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń do pełnej wysokości powstałej
szkody.
Za niewykonanie umowy strony uważają w szczególności niedostarczenie przedmiotu umowy
w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi
prawidłowe użytkowanie lub w niekompletnym stanie.
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.

ZMIANA UMOWY, JĘZYK, PRAWO, ZAWIADOMIENIA
§ 8.
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie
wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający, w terminie realizacji zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
dopuszcza wprowadzenie zmiany w postanowieniach zawartej umowy
w następujących sytuacjach:
a) Wykonawca zaproponuje wykonanie umowy na warunkach bardziej korzystnych niż
zaproponował to w ofercie:
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany umowy w zakresie
zapropowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Zmiany umowy nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy i parametrów oferowanych
zawartych w ofercie, chyba, że zobowiazania te lub parametry oferowane w ocenie
Zamawiajacego są wyższe (lepsze) od oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, a cena
oferty nie ulegnie zmianie.
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b) Zmiany cen leków w przypadku objęcia leku decyzją refundacyjną lub zmiany decyzji
refundacyjnej w zakresie ceny leku objętego dotychczasową decyzją refundacyjną.
Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania
dodatkowych oświadczeń.
c) Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu
zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu
ceny jednostkowej netto.
Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania
dodatkowych oświadczeń.
d) W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach
uzgodnionych przez Strony.
Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania
dodatkowych oświadczeń.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy
wraz z załącznikami.
7. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
8. Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wezwania i inne stanowiska stron mogą być przekazywane
drugiej stronie wyłącznie w formie pisemnej.
9. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
10. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

............................

..............................

Załączniki:
1.

Formularz Ofertowy

2.

Formularz asortymentowo-ilościowy
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