WZÓR UMOWY
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

Umowa na dostawę
nr PZOL/LPP/263/

/2019

zwarta w dniu……………. 2019 r. pomiędzy:
Powiatowymi Zakładami Opiekuńczo - Leczniczymi w Grojcu (32-615), Aleja Ogrodowa 1,
wpisanymi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015909, NIP 5491669659, REGON:
000298301 reprezentowanymi przez:
Dyrektora PZOL - lek. med. Marię Wilgus
zwanymi dalej " Zamawiającym "
a
Firmą ……………………………………………………………………………………………
z siedzibą ……………………………………………………………………………………….,
wpisaną do rejestru/ewidencji ………………..…………..............…………………………….,
NIP ……………………………………….…..….., REGON ………………...…………….....,
reprezentowaną przez:
- ……………………………
- ……………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanych łącznie Stronami, a osobno Stroną.
Strony zgodnie postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści (przy czym Ogłoszenie
o Zamówieniu i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy):
§1
1.Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów medycznych i opatrunkowych dla PZOL
w Grojcu (Zamawiającego), określona w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia formularzu asortymentowo - cenowym” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy oraz
w ofercie Wykonawcy stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana
wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie z tytułu niezrealizowania całego zakresu przedmiotu umowy.
3.Wykonawca oświadcza, że produkty, będące przedmiotem umowy spełniają wymagania
jakościowe, spełniają obowiązujące normy dla danego produktu, są pakowane zgodnie

z obowiązującymi wymaganiami.
4.Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane produkty posiadają ważne świadectwa
dopuszczenia do obrotu na rynku polskim i są udostępnione do wglądu na prośbę
Zamawiającego.
5.W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru, Wykonawca
zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, na własny koszt dokonać
wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń.
6.Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy własnym transportem, na swój koszt i nie
będzie się domagał z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
7.Zamówione artykuły Wykonawca dostarczy/przetransportuje do Działu Farmacji
(pomieszczenie nr 18 budynku głównego) Zamawiającego w godzinach pracy Działu Farmacji
w PZOL Grojec tj. od 7.30 do 12.30, od poniedziałku do piątku.
W
przypadku
artykułów:
jednorazowe
rękawiczki
medyczne
Wykonawca
dostarczy/przetransportuje artykuł do magazynu Zamawiającego w PZOL Grojec w godzinach
od 7.30 do 12.30, od poniedziałku do piątku.
8.Transport artykułów medycznych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 509).
9.Towar będzie opakowany w taki sposób, aby opakowanie chroniło go przed uszkodzeniem
i ubytkiem oraz na opakowaniu określony będzie termin produkcji i określona data, do której
nadaje się do użycia. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z datą ważności na opakowaniu.
Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar jest z ważnym terminem ważności - termin
ważności towaru nie może być krótszy niż ¾ terminu podanego na opakowaniu. Sposób
opakowania i przewozu odpowiadać będzie właściwościom towaru i Polskim Normom.
§2
1.Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy od dnia ……………. do dnia ……………..
2.Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 łączne wynagrodzenie z tytułu
realizacji umowy przekroczy wartość przedmiotu umowy (cena oferty), umowa zostanie
uznana za wykonaną i ulegnie rozwiązaniu.
§3
l. Wartość przedmiotu umowy wynosi
netto……………….złotych + podatek VAT………………….złotych
brutto……………… złotych słownie:………………………
2.Należność za dostarczany towar wyliczana będzie według cen jednostkowych netto
określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy plus należny podatek VAT. Oferowane przez Wykonawcę ceny podane
w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - formularzu asortymentowo-cenowym”
będą niezmiennie obowiązywać przez okres trwania umowy.

3.Zmiana cen przedmiotu umowy dopuszczalna jest tylko w przypadku:
a) zmiany cen urzędowych,
b) zmiany podatku VAT,
c) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów,
które nastąpiły po dniu podpisania umowy.
4.Zapłata należności za faktycznie dostarczony towar zgodny pod względem rodzajowym,
ilościowym oraz jakościowym z uprzednim zamówieniem następować będzie sukcesywnie po
każdej dostawie na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury. Rozliczenia będą dokonywane w PLN.
5.Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6.W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie
umownym, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
§4
1.W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 3 ust. 3 niniejszej umowy
Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w formie pisemnej.
2. W przypadku szczególnych okoliczności takich jak wstrzymanie, wycofanie lub zakończenie
produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczenia odpowiedników produktów objętych
umową w cenach rynkowych, ale nie wyższych niż zawarte w umowie. W przypadku
wystąpienia takich okoliczności Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w formie
pisemnej z 14-dniowym wyprzedzeniem.
3.Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku
zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
na kwotę nie mniejszą niż 30 000 złotych na okres trwania umowy.
5. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy ubezpieczenie o którym mowa w ust.4.
§5
1.Przedmiot umowy dostarczony będzie w terminie ….. dni roboczych od złożenia
zamówienia: pisemnie, faxem na numer …………………….., e-mailem: ………………… .
2.Wykonawca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego o ewentualnym,
chwilowym braku możliwości realizacji zamówień towarów i podać czas realizacji
zamówienia.
3.Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia w całości lub części dostawy, jeżeli jakikolwiek
towar:
a) nie będzie oryginalnie opakowany (a wymaga opakowania) lub opakowanie będzie
uszkodzone,
b) posiadał będzie inne wady jawne,
c) dostarczony artykuł będzie niezgodny rodzajowo ze złożonym zamówieniem.
4.Dostarczenie nowego niewadliwego produktu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy
w terminie określonym przez Zamawiającego.

§6
l. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2.Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym zachowując prawo do
naliczenia kary umownej w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy
(w tym postanowień zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu).
3.Zamawiający może również odstąpić od umowy zachowując prawo do naliczenia kary
umownej w szczególności z następujących przyczyn:
a) utraty koncesji przez Wykonawcę,
b) likwidacji, upadłości Wykonawcy,
c) nieterminowych lub niezgodnych z zamówieniem dostaw (w takim przypadku nie
nalicza się jednocześnie kary za nienależyte wykonanie umowy).
4. Strony mogą wypowiedzieć umowę z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia, który liczy
się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
Strony mogą skrócić okres wypowiedzenia za obopólnym porozumieniem.
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a). za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto
przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
b). za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 5 ust. 4 w wymianie
przedmiotu umowy na wolny od wad w przypadku, o którym mowa w § 5 ust.4
niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną do wysokości
0,02% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,
c). w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,
d). za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu
umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, a to za każde nienależyte wykonanie.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
3.Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
4.Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego za wykonaną
usługę Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
5.W przypadku niezrealizowania części zamówienia w terminie Zamawiający może zakupić
towar u innego dostawcy po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy. Ewentualnymi
różnicami w cenie zostanie obciążony Wykonawca.
§8
Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień umownych

w przypadkach:
a). zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;
b). wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które strony umowy nie miały wpływu,
a okoliczności (zdarzenia) te dotyczyły działania lub zaniechania: osób trzecich, organów,
w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie,
w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienia świadczeń stron umowy,
c). zmiany wartości umowy - w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od
towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późń. zm.).
§9
1.Ze strony Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji
umowy jest mgr Halina Kolber-Sala.
2.Ze strony Wykonawcy uprawniony do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji
umowy jest…………………..
§ 10
Wykonawcę obowiązuje realizacja innych postanowień wynikających z Ogłoszenia
o Zamówieniu, a nie zawartych lub powtórzonych w umowie.
§ 11
1.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego.
2.Cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody pisemnej Zamawiającego.
§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
1.Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizowania niniejszej umowy
rozstrzygane będą na drodze wzajemnych negocjacji.
2.Jeżeli strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne poddane będą rozstrzygnięciu
sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca:

Zamawiający:

