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UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
NR.

/2018

Zawarta w dniu . .2018r w Makowie Maz. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w
trybie: przetargu nieograniczonego
Pomiędzy firmą:
reprezentowaną przez:
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”
a.
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ – ZESPOŁEM
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO w Makowie Maz. ul.
Witosa 2.
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
o następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca sprzedaje na rzecz Zamawiającego sprzęt jednorazowy wg. Pakietów
Nr1,1A,1B,2,2A,3,3A,3B,3C,3D,4,4A,4B,4C,4D,5,6,7,8,8A,8B,9,10,11,12,13,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,36A,37,40,41,42,43,44,44A,45,
47,48, 51, 51A,51B,51C,51D,52,53,54,55,56) stanowiących integralną część umowy, W
zależności na jaki pakiet Wykonawca składa ofertę oraz złoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Cena brutto wynosi .......zł., netto wynosi :.......................zł
3 .Zmiana ceny towaru może nastąpić w przypadku:
1) zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT, związanych z przedmiotem
zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z
których wynikają w/w zmiany. W sytuacji zbyt dużego wzrostu cen/ceny Zamawiający
zastrzega możliwość rozwiązania całej umowy lub spornej części z Wykonawcą w
terminie 30 dni od dnia dostarczenia wniosku.
2) Każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany ceny netto/brutto, o której mowa w ust. 1
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pkt. 1), Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ
zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, na koszty wykonania zamówienia oraz
propozycje nowej ceny towaru, potwierdzone powołaniem się na przepisy, z których
wynikają powyższe zmiany. Zmiana ceny netto/brutto, wymaga podpisania aneksu do
niniejszej umowy.
4.Wartość, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

wartość przedmiotu umowy,
wszelkie koszty transportu krajowego i zagranicznego,
ubezpieczenie towaru w kraju i za granicą do czasu przekazania go Zamawiającemu,
opłaty pośrednie, np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej,
koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
wszelkie koszty odprawy celnej,
cło, podatek VAT.
§ 2.

Dostarczanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedmiotu niniejszej umowy
dokonane będzie częściami – partiami w terminach i ilościach określonych każdorazowo w
zamówieniach składanych przez Zamawiającego. Termin realizacji nie może przekroczyć
trzech dni roboczych.
§ 3.
1. Wykonawca w dniach powszednich w godzinach pracy t/j od 700 do 1430 dostarczy i
rozładuje przedmiot sprzedaży w opakowaniach nie cięższe niż 25kg, na własny koszt i
ryzyko do magazynu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołów
Zakładów w Makowie Maz, pod nadzorem pracownika magazynu.
§ 4.
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za każdą dostarczoną część – partie towaru
w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.
2.Zapłata należy się wyłącznie za faktycznie dostarczoną i przyjętą partię towaru.
3.Faktura będzie wystawiona w dniu dostawy i przekazana Zamawiającemu wraz z towarem .
4.Zobowiązania powstałe z tytułu zakupów sprzętu jednorazowego użytku, dializatorów,
cewników pernamentnych nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody SPZOZZZ.
5.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT ( NIP 757-12-86-097, Regon 000304591)
i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
§ 5.
1.Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1. zostanie zrealizowany w okresie
od dnia podpisania umowy, przez okres 24 miesięcy. Na ten czas zostanie zawarta niniejsza
umowa.
2.W przypadku upływu terminu na jaki została zawarta niniejsza umowa, Zamawiający może
nie nabywać pozostałego zamówionego towaru zawartego w poszczególnych pakietach,
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a w przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu umowy nie będą służyć Wykonawcy żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy poprzez wydłużenie czasu jej
trwania w sytuacji, gdy umowa nie zostanie w całości wykonana.
4.W razie wystąpienia 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 całości lub częściowo t.j. pakiet lub pakiety)
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę.
6. W przypadkach o których mowa w ust. 4, 5 Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
7. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić (w całości lub częściowo tj. pakiet lub
pakiety) na zasadzie pisemnego trzymiesięcznego wypowiedzenia, którego koniec
upływać będzie ostatniego dnia miesiąca, przez każdą ze stron.
§ 6.
Wykonawca nie może w trakcie trwania umowy zmieniać asortymentu zawartego w
pakietach. Jakość dostarczanego asortymentu przez Wykonawcę musi być taka sama jak
dostarczonych próbek . Termin przydatności towaru nie może być krótszy niż 2 lata od daty
dostawy.
§ 7.
1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu
a także reklamacje jakościowe (rękojmia za wady ukryte ).
2.Reklamacje ilościowe i co do zgodności z zamawianym asortymentem mogą być składane
w ciągu 7 dni od dostarczenia każdej partii towaru. Wykonawca jest zobowiązany do
załatwienia reklamacji zamawiającego w terminie 3 dni, poprzez wymianę wadliwego
towaru lub uzupełnienie dostawy.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
 dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego
w umowie terminu przydatności do użytku,
 dostarczenie towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,
 dostarczenie towaru z opóźnieniem przekraczającym 7 dni ponad określony w
umowie,
 dostarczenie towaru w nie oryginalnym opakowaniu,
 gdy sprzęt nie będzie opatrzony etykietą zawierającą nazwę firmy produkującej , datę
produkcji, terminu ważności.
§ 8.
1.W razie zwłoki w dostarczeniu towaru/ nie dokonania w wyznaczonym terminie wadliwego
towaru na wolny od wad Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary w
wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w którymkolwiek z
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terminów określonych w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania
zakupu interwencyjnego od innego Wykonawcy w liczbie i asortymencie
odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy.
3. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu,
Zamawiający może dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena towaru kupionego w
ramach zastępczego zakupu będzie wyższa od ceny towaru określonego w niniejszej
umowie, Wykonawca zapłaci różnicę cen towaru. Różnicę cen towaru, Zamawiający może
potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy.
4. O wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad towaru,
Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który ponosić będzie
odpowiedzialność z tego tytułu.
5. Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy(tj. pakietu lub pakietów), a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary
umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
6. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli kara nie pokryje wyrządzonej szkody.
§ 9.
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10.
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku rażącego naruszenia
podstawowych obowiązków wynikających z umowy.
§11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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