Zał Nr 4

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR. /2018
Zawarta w dniu w Makowie Maz. w wyniku wyboru najkorzystniejszej
oferty, w trybie: przetargu nieograniczonego
Pomiędzy Firmą:
reprezentowaną przez:
zwaną dalej „WYKONA WCĄ ”
a.
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOŁEM ZAKŁADÓW w Makowie Maz. ul. Witosa 2.
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” o następującej treści:
§ 1.
1.Wykonawca sprzedaje na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowe implanty oraz materiały
ortopedyczne wg. Pakietów Nr1 do 16 stanowiących integralną część umowy.
Cena brutto wynosi .................. zł. słownie: .................................... zł.
2 .Ceny jednostkowe zawarte w załącznikach załączonych do umowy mogą ulec zmianie 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
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.
3. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie:
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• stworzenia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozytu

towaru. W związku z tym obowiązkiem Strony ustalają co następuje:
a) w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, zgodnie z warunkami przetargu) stworzenia podmagazynu
towaru,
b) przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: Pan/i
…………………………………
c) Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonego w depozyt towaru,
d) uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w
formie Raportu zużytego/wykorzystanego towaru,
e) Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania towaru we właściwych
warunkach zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą,
f) W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał
powierzony towar poczynając od tego, który ma najkrótszą datę ważności
w ramach danego asortymentu,
g) Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę towaru na równorzędny o
dłuższej dacie ważności najpóźniej na pół roku przed upłynięciem daty ważności
materiału wytypowanego do wymiany,
h) Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są towary
przechowywane raz w roku kalendarzowym w terminie uzgodnionym wcześniej z
Zamawiającym,
i) za wszczepiony depozyt ( implant) zostanie wystawiona faktura VAT z terminem
płatności zawartym w § 4.
• do przeprowadzenia szkoleń w placówkach zewnętrznych minimum

3 w roku przez wykwalifikowaną kadrę wskazanych przez
Zamawiającego pracowników w zakresie użyczonych
instrumentariów oraz implantów na czas obowiązywania umowy ,
• szkolenia obejmować będą swoim zakresem wyłącznie wiedzę

merytoryczną związaną z użyciem towaru, który Wykonawca dostarcza
w ramach niniejszej umowy,
•

Wykonawca ma obowiązek opracować i przedłożyć Zamawiającemu
harmonogram szkoleń związanych z towarem dostarczanym w ramach
niniejszej umowy oraz ich zakres a także określić maksymalną ilość
osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu

•

zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym
oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
1) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
2) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
3) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
4) imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

•

zapewnić na czas obowiązywania umowy instrumentarium, wraz z bezpłatnym
serwisem.

• w sytuacji niesprawności instrumentarium powyżej 2 dni roboczych Wykonawca

wstawi sprawne instrumentarium zastępcze do siedziby Zamawiającego ( Blok
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Operacyjny ) w ciągu 24 godzin.
§ 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. Dostawa implantów następować będzie
sukcesywnie, w terminie nie dłuższym niż max. 2 dni robocze od daty złożenia
pisemnego zamówienia przez Zamawiającego (przesłanego do Wykonawcy faxem lub
emailem).
§ 3.
Wykonawca w dniach powszednich do godz. 800-1430 dostarczy i rozładuje przedmiot
sprzedaży na własny koszt i ryzyko do magazynu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Zespołów Zakładów w Makowie Maz, pod nadzorem pracownika
magazynu. Każdy implant pakowany jest osobno.
§ 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.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT ( NIP 757-12-86-097, Regon
000304591) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiającego.
5.Zobowiązania powstałe z tytułu zakupów implantów zużywalnych oraz materiałów
ortopedycznych nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody SPZOZ-ZZ.
§ 5.
1.Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1. zostanie zrealizowany w okresie 24
miesięcy od chwili podpisania umowy. Na ten czas zostanie zawarta niniejsza umowa.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić na zasadzie pisemnego trzymiesięcznego ,
wypowiedzenia, którego koniec upływać będzie ostatniego dnia miesiąca, przez każdą ze
stron
3.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.
4.W przypadku upływu terminu na jaki została zawarta niniejsza umowa, Zamawiający może
nie nabywać pozostałego zamówionego towaru zawartego w poszczególnych pakietach,
a w przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu umowy nie będą służyć Wykonawcy żadne
roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający w zależności od aktualnych potrzeb oraz
w ramach maksymalnej wartości nominalnej zamówienia określonej w § 1. Ust1.
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru w poszczególnych pozycjach
określonych w pakiecie/ pakietach.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy poprzez wydłużenie czasu jej
trwania w sytuacji, gdy umowa nie zostanie w całości wykonana z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego (po wcześniejszym zawarciu aneksu) do dnia dostarczenia towaru
o takiej wartości, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez
wypowiedzenia w przypadku:
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6.1 gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego- email/ Foxem wezwania, nadal nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,
6.2otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
6.3wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.
7. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
• w przypadku obniżenia ceny przedmiotu umowy - obniżenie jego ceny w umowie,
• w przypadku wycofania przedmiotu z produkcji - zastąpienia go nowym

produktem( wymagana bezwzględna pisemna zgoda Zamawiającego) pod
warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i
wymagań określonych w SIWZ oraz jego wartość jednostkowa netto jest
identyczna lub niższa jak w umowie,
• w przypadki zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np.

zmiana siedziby, adresu,
§ 6.
GWARANCJA
1. Pod pojęciem gwarancji rozumie się okres przydatności do użytku przedmiotu umowy.
2. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy posiadał
okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od daty wszczepienia go pacjentowi.
§ 7.
1.W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca
zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od
wad - w terminie 2 dni od otrzymania pisemnej reklamacji Zamawiającego.
2.Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego, do zasięgnięcia
opinii lub ekspertyzy właściwego podmiotu lub skierowania sprawy celem
rozstrzygnięcia przez sąd.
3.Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z
przeprowadzeniem opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.
4. 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 implanty oraz materiały ortopedyczne zawarte w pakietach nie będą
opatrzone etykietą zawierającą nazwę firmy produkującej , datę produkcji.
Dotyczy Pak Nr 16
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i zostanie
zainstalowany bez żadnego uszczerbku, oraz posiada wymagane przez prawo stosowne
zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji. Termin
dostawy zgodny z załącznikiem Nr 2.
2. Serwis gwarancyjny prowadzony jest przez Wykonawcę
3. Wykonawca udziela nie krótszej niż 36 miesięcznej, pełnej nieodpłatnej gwarancji na
dostarczony przedmiot umowy ( okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą) , która biegnie
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od daty podpisania protokołu odbioru asortyment znajdującego się w Zał. Nr 2 bez
zastrzeżeń .
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe w czasie eksploatacji,
jeżeli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi.
5. Gwarantowany czas reakcji serwisu wynosi max 48 godziny licząc od pisemnego
zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
6. Czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie
okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu umowy.
7. W przypadku 3- krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego zespołu Wykonawca jest
zobowiązany wymienić zespół na nowy.
8. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy dostarczonego
przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w
dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej.
9. W razie wystąpienia awarii w okresie gwarancji, Wykonawca usunie usterkę w ciągu max
3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (Foxem, e-mail ), a w
przypadku przedłużającej się naprawy wstawi nieodpłatnie sprawne urządzenie zastępcze,
o parametrach nie gorszych niż naprawiane urządzenie.
§ 8.
1. W razie zwłoki w dostarczeniu towaru, naprawie Wykonawca będzie zobowiązany
do zapłacenia kary w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy, za każdy dzień
zwłoki.
2.Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10%
wartości umowy brutto podanej w § 1.pkt1.
3.W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% ceny umowy brutto podanej w § 1.pkt1.
4.W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w którymkolwiek z
terminów określonych w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania
zakupu interwencyjnego od innego Wykonawcy w liczbie i asortymencie
odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy.
5.W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie/ 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.
6.Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego
zakupu.
7.Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy
ceną zakupu interwencyjnego i ceną umowną niewykonanej części dostawy.
8.Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli kara nie pokryje wyrządzonej szkody.
9.O wystąpieniu osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad towaru,
Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który ponosić będzie
odpowiedzialność z tego tytułu.
10. Wykonawca oświadcza, że:
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10.1 jest wytwórcą / autoryzowanym przedstawicielem / dystrybutorem* wyrobu medycznego
będącego przedmiotem zamówienia i posiada w chwili zawarcia umowy ważną koncesję na
prowadzenie tego rodzaju działalności (jeżeli dotyczy);
10.2oferowany towar oraz przekazane do używania urządzenie medyczne:
a) jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 876 z późn. zm.) - jeżeli dotyczy,
b) spełnia wymagania określone w cytowanej ustawie dla wyrobów medycznych, w tym
wymagania zasadnicze oraz dla wprowadzenia go jako wyrobu medycznego do obrotu jeżeli dotyczy,
c) wytwórca dokonał klasyfikacji i oceny zgodności wyrobu medycznego z zasadniczymi
wymaganiami dla wyrobów medycznych - jeżeli dotyczy.

§ 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. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych jest Sąd Rejonowy w Przasnyszu.
§12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:
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ZAMAWIAJĄCY:

