Zał. nr 4
I.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
(Pak Nr1,2,3,3A,4,5,6,7,8 w zależności jaki pakiet wgra wykonawca) asortymentu określonego w
Załączniku/ kach załączonych do niniejszej umowy.
2. Ustalone w Załączniku/kach do niniejszej umowy ilości stanowią wielkości szacunkowe, które
mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. Zmiany o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości brutto umowy
o której mowa w § 5 ust. 1, a w przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu umowy nie będą służyć
Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
II. DOSTAWA
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego – zgodnie
z ofertą złożoną w postępowaniu znak:3/2019r (Sprzęt jednorazowego użytku )
2. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
3. Wykonawca zapewni ważność koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do końca
okresu obowiązywania umowy.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy sukcesywnie w ciągu
24 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. 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, a także w przypadkach
opisanych w par 5.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot sprzedaży i rozładuje na własny koszt i ryzyko do magazynu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołów Zakładów w Makowie Maz, pod
nadzorem pracownika magazynu, w dniach powszednich od godz. 700 do 1400
3. 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 2 dni roboczych od
daty złożenia zamówienia ( przesłanego emailem lub faxem).
4. Za termin dostawy rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego dokumentu dostawy lub
datę potwierdzenia dostawy na fakturze.
5. Wykonawca zobowiązuje się umieszczać na fakturach lub dołączonych do nich dokumentach
dostawy kody dostarczanych towarów.
§ 4.
Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentu
dopuszczającego przedmiot umowy do obrotu i stosowania na terenie Polski.
III. WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 5.
1. Wartość brutto umowy wynosi: ………………………….. (słownie: )
2. Wartość brutto umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych
w Załączniku/kach załączonych do niniejszej umowy.
3. Wartość, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) wartość przedmiotu umowy,
b) wszelkie koszty transportu krajowego i zagranicznego,
c) ubezpieczenie towaru w kraju i za granicą do czasu przekazania go Zamawiającemu,
d) opłaty pośrednie, np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej,
e) koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
f) wszelkie koszty odprawy celnej,
g) cło, podatek VAT.
4. 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
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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.
5. W przypadku stosowania przez Wykonawcę wszelkich rabatów, upustów, obniżek cen
jednostkowych przedmiotu umowy Zamawiający będzie nimi objęty w okresie obowiązywania
umowy.
§ 6.
1. Płatności, w ramach wartości brutto umowy, o której mowa w §5 ust. 1, będą realizowane
sukcesywnie za wykonaną dostawę przedmiotu umowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia
faktury VAT Zamawiającemu – wyłącznie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
IV. GWARANCJA
§ 7.
1. Pod pojęciem gwarancji rozumie się okres ważności przedmiotu umowy.
2. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy posiadał okres
ważności 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
§ 8.
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 3 dni
roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji ( drogą elektroniczną lub faxem. ) 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. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego,
a w szczególnosci postępowania niezgodnego z instrukcją producenta.
V. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
§9.
1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego
stronie, z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego poza terminy określone w części
dotyczącej warunków dostawy (§3) i reklamacji (§8 ust. 1), Zamawiający ma prawo żądać kary
umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
umowy.
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§ 10.
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w którymkolwiek z terminów
określonych w części dotyczącej dostaw ( §3, §8 ), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania
zakupu interwencyjnego od innego Wykonawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie
zrealizowanej części dostawy.
2. Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu.
3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną
zakupu interwencyjnego i ceną umowną niewykonanej części dostawy. Różnicę cen towaru,
Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy.
4. O wystąpieniu osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad towaru, Zamawiający
powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który ponosić będzie odpowiedzialność z tego tytułu.
5. Wykonawca oświadcza, że:
5.1 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);
5.2oferowany 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.
§ 11.
Ustalenia §9 i §10 nie wykluczają prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy, na zasadach
ogólnych odszkodowania, w każdym przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania
zobowiązań umownych przez Wykonawcę.
§ 12.
Wykonawca nie może dokonywać sprzedaży wierzytelności powstałych na tle niniejszej umowy
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 13.
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw
patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 15.
1.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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z faktycznie dostarczony towar
zgodny z wymaganiami zwartymi w umowie.
2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę.
3. W przypadkach o których mowa w ust. 1, 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
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4. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić na zasadzie pisemnego trzymiesięcznego
wypowiedzenia, którego koniec upływać będzie ostatniego dnia miesiąca, przez każdą ze stron
§ 16.
Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w związku albo
na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim, adres: ul.
Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat@szpital-makow.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią
prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym
usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; administrator nie
podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§ 18.
Zmiany, uzupełnienia umowy, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 19.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:
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ZAMAWIAJĄCY:

