Zał Nr 4- wzór umowy
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
NR. /2019
Zawarta w dnia ...............2019 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 – ZESPÓŁ ZAKŁADÓW w
Makowie Maz. ul. Witosa 2.
reprezentowanym przez:
Jerzy Wielgolewski – Dyrektor

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
o następującej treści:

I.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1.
2.
3.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego asortymentu
określonego w Zał. Nr 3 Pak 1,2,3,4,5,6,7 w ilości i asortymencie określonym w Załączniku do niniejszej
umowy.
Ustalone w Załączniku do niniejszej umowy ilości stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec
zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
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. 3 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.
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II. DOSTAWA
§ 2.
1.
2.

Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego – zgodnie
z ofertą złożoną w postępowaniu znak: 5/2019r
Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami. Zamawiający przewiduje w uzasadnionych przypadkach możliwość
zmiany zawartej umowy w zakresie konfekcjonowania.
§ 3.

1.

2.

3.

4.
5.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy sukcesywnie w ciągu 36
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.
Dostawy sukcesywne realizowane w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego w formie email lub (faksem). Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień
z zakresu poszczególnych asortymentów w zależności od własnych potrzeb, bez względu na ilości danego
asortymentu podane w Załączniku pod warunkiem nie przekroczenia globalnej wartości umowy.
Wykonawca dostarczy towar na w godzinach urzędowania apteki tj. 7:00 do 14:30 na swój koszt i ryzyko
do magazynu SPZOZ – ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2 lub innego miejsca wskazanego przez
Zamawiającego lub upoważnioną osobę.
Za termin dostawy rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego dokumentu dostawy lub datę
potwierdzenia dostawy na fakturze.
Wykonawca zobowiązuje się umieszczać na fakturach lub dołączonych do nich dokumentach dostawy kody
dostarczanych towarów.

Dostawa aparatów
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego od daty podpisania umowy w
terminie do 30dni.
2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać u Zamawiającego:
• oddania do eksploatacji przedmiot umowy,
• przeprowadzenia instruktażu i szkolenia wskazanych przez Zamawiaj ącego pracowników.
3. Za termin oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego
końcowego protokółu odbioru. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy:
• instrukcję obsługi w języku polskim,
• arkusz parametrów technicznych z wyposażeniem,
• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych,
• kartę gwarancyjną,
• dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis, w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym.
4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy termin dostawy przedmiotu umowy.
5. Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1. zostanie zrealizowany w okresie od dnia podpisania umowy, przez
okres 36miesięcy. Na ten czas zostanie zawarta niniejsza umowa.
6. Zobowiązania powstałe z tytułu zakupu nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody SPZOZ-ZZ.

§ 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: .................. zł, wartość netto .................. zł
2. Wartość brutto umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych
w Załączniku do niniejszej umowy.
3. Wartość, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) wartość przedmiotu umowy,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
1.

2.

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 dostawy, załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
wszelkie koszty odprawy celnej,
cło, podatek VAT,
utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności techniczno-eksplatacyjnej przez okres 36 miesiącu.

§ 6.
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 dostawy towaru do siedziby
Zamawiającego dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu – wyłącznie na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. GWARANCJA
§ 7.
1.
2.
3.

Pod pojęciem gwarancji rozumie się okres ważności przedmiotu umowy.
Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy.
Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy posiadał okres ważności
minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego, okres ważności nie krótszy niż podany
w Zał Nr 3.

GWARANCJA ( urządzenie)
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagani określone Zał. Nr 3 i zostanie
zainstalowany bez żadnego uszczerbku, oraz posiada wymagane przez prawo stosowne zaświadczenia i
certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji. Termin dostawy do 30 dni od chwili podpisania
umowy.
2. Serwis gwarancyjny prowadzony jest przez Wykonawcę
3. Wykonawca udziela nie krótszej niż 36 miesięcznej, pełnej nieodpłatnej gwarancji na dostarczony
przedmiot umowy (utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności techniczno-eksplatacyjnej przez okres 36
miesiącu) , która biegnie od daty podpisania protokołu odbioru asortyment znajdującego się w Zał. Nr 3 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 24 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 48 godzin od
momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faxem, emailem), a w przypadku przedłużającej się naprawy
wstawi nieodpłatnie sprawne urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż naprawiane urządzenie.
10. W sytuacji wysłania badań do innego laboratorium spowodowanego nie sprawnością urządzenia
Wykonawca dokona pokrycia kosztów badań oraz transportu.
11. Różnicę cen usługi, kary umowne Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy.
§ 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 2 dni od otrzymania
pisemnej reklamacji Zamawiającego.
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2.
3.

Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego, do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy
właściwego podmiotu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd.
Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem opinii lub
ekspertyzy ponosi Wykonawca.

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, gwarancji §7 i reklamacji (§8 ust. 1), Zamawiający ma prawo żądać kary
umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej części dostawy, naprawy, podstawienia
urządzenia zastępczego za każdy dzień zwłoki., jednak nie mniej niż 200 zł za każdy dzień zwłoki.
2. W sytuacji wysłania badań do innego laboratorium spowodowanego nie sprawnością urządzenia
Wykonawca dokona pokrycia kosztów badań oraz transportu.
3. Różnicę cen usługi, kary umowne, Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy.
4. 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.
§ 10.
1.

2.
3.
4.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w którymkolwiek z terminów określonych w
części dotyczącej dostaw (§3 ust.2), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od
innego Wykonawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy.
Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu.
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu
interwencyjnego i ceną umowną niewykonanej części dostawy.
Różnicę cen usługi, kary umowne, Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy.

§ 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.
1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw
patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
2. O wystąpieniu osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad towaru, Zamawiający powiadomi
niezwłocznie Wykonawcę, który ponosić będzie odpowiedzialność z tego tytułu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 15.
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1.

2.
3.
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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę.
W przypadkach o których mowa w ust. 1, 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonanej części umowy.
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.
Zmiany, uzupełnienia umowy, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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