Załącznik nr 3 do Specyfikacji
UMOWA nr …….
( wzór )
w dniu ............................. w Warszawie
pomiędzy
Przychodnią Lekarską Akademii Obrony Narodowej Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Al.gen.A. Chruściela 103
reprezentowaną przez:
1. Janusza Niewęgłowskiego

- Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,
Regon : 013268132, NIP: 952 17 87 527
a
……………………………………………………………………………………………………….. ,
z siedzibą w ................................ , ul. ................. ,
Reprezentowanym przez:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
Zwanym dalej Wykonawcą - Regon ……….....……….. NIP…. ………............………
Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……................................,
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, została zawarta
umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę, średnio 1 raz w
m-cu artykułów medycznych jednorazowego użytku, pomocniczych i środków opatrunkowych
na potrzeby gabinetów lekarskich i zabiegowych w Przychodni Lekarskiej Akademii
Obrony Narodowej SPZOZ 00-910 Warszawa, Al.gen.A.Chruściela 103
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Szczegółową specyfikację produktów określa formularz asortymentowo-cenowy
stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
2.Strony umowy dopuszczają możliwość zmian ilości zamawianego przez Zamawiającego towaru w
poszczególnych rodzajach asortymentowych oraz możliwość zakupu przez Zamawiającego mniejszej
ilości towaru w poszczególnych rodzajach asortymentu towarowego, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednak wartość dostaw zrealizowanych w wyniku niniejszej umowy nie może
przekroczyć łącznie kwoty, o której mowa w §4 ust.1
3.Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin realizacji umowy – sukcesywnie w ciągu 12 kolejnych miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia .................................... 2016 r. do dnia ................................... 2017r.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zamówienia częściowe fax’em (nr fax’u
Wykonawcy ................................................... z podaniem miejsca dostawy (nazwa gabinetu).
3. Termin wykonania każdego zamówienia częściowego nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty otrzymania fax’u przez Wykonawcę
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość egzekwowania od Wykonawcy zakupu produktów
medycznych jednorazowego użytku, pomocniczych i środków opatrunkowych po
obowiązujących cenach promocyjnych ustalonych przez producentów w okresie
obowiązywania umowy.
5. Zamawiający na fakturze będzie potwierdzał fakt otrzymania towaru i datę przyjęcia.
§3
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony określają przewidywaną wartość przedmiotu umowy na kwotę
2. netto .... zł (słownie złotych : .............) plus .......% podatek od towarów i usług w wysokości
............. zł tj. łącznie na dzień podpisania umowy brutto ............ zł. (słownie złotych: .............) z
zastrzeżeniem ust.2.
3. Wartość przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu stosownie do zmian, o których mowa w § 1
ust.2 umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za faktycznie odebrany towar, według cen
jednostkowych z oferty z dnia: ................. r. Formularz oferty stanowi załącznik nr 2 do umowy.
5. Wartość przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu stosownie do zmian, o których
mowa w §1 ust. 3 umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za faktycznie odebrany towar,
według cen jednostkowych z oferty z dnia ……….......................….r.
7. Strony ustalają, że ceny materiałów medycznych określonych w kosztorysie ofertowym obejmują dostawę Przychodni Lekarskiej AON SPZOZ Warszawa,
Al.gen.A.Chruściela 103. Ceny obejmują również koszt rozładunku towaru oraz koszty
ubezpieczenia oraz podatku VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zapłata nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni od dnia
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otrzymania faktury.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby stanowiące przedmiot umowy posiadają
wymagane dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP. Oświadczenie Wykonawcy w
sprawie dopuszczenia do obrotu stanowi załącznik nr 4 umowy.

2. Wykonawca udziela ...............miesięcznego terminu ważności. (min. 12-to miesięczny
termin ważności) liczonego od dostawy danej partii towaru.
3.

Każde zamówienie częściowe stanowi całość i zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w
pełnym zamówionym asortymencie.

4. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej

jego wymiany na wolny od wad w terminie 3 dni `roboczych

od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
§5
NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY
1. Nadzór nad realizacją umowy sprawują:
ze strony Zamawiającego: Lidia Rokicka, tel.22 673 52 35
ze strony Wykonawcy: ........................................................................, tel. .......................................
2. Zamawianie towaru: nr tel. …………………................……, nr fax. ……...........………………….
Pan/i …………………………………..
§6
KARY UMOWNE
1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ponoszą odpowiedzialność według następujących zasad:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 1% wartości brutto partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie zostanie doręczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 1% wartości brutto partii towaru za dostarczenie towaru z wadami lub w
ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe),
c) 30% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust.1 za nienależytą realizację przedmiotu zamówienia lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które opowiada Wykonawca.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo egzekwowania kar umownych wynikających z niniejszej umowy z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a)
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) opóźnienie w realizacji zamówienia częściowego lub opóźnienie wymiany wadliwego
przedmiotu umowy na wolny od wad przekroczy 7 dni roboczych. W tym przypadku
odstąpienie od umowy może nastąpić w trybie natychmiastowym,
c) Zamawiający dwukrotnie stwierdzi, że dostarczony towar nie odpowiada opisom w
formularzu kosztorysu ofertowego lub dwukrotnie zostanie dostarczony towar z brakami ilościowymi,
d) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
e) zostanie wydany nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
2. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku zapłata za wykonanie dostawy zostanie wstrzymana do czasu zawarcia umowy z innym Wykonawcą. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia różnicy w wartościach obu umów z wstrzymanej
zapłaty za dokonane dostawy.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących okolicznościach:
- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. dane rejestrowe)
- uległa zmianie nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, sposób konfekcjonowania lub ilość sztuk w opakowaniu,
- uległa zmianie stawka podatku VAT,
- zmieniła się cena urzędowa,
- wycofano produkt z rynku, w tym przypadku produkt zostanie produktem równoważnym przy zastosowaniu ceny wyższej niż w umowie,
- w przypadku zaistnienia incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu,
- zajdą okoliczności, niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
§ 9
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Załączniki do umowy:
1. kosztorys ofertowy
2. formularz ofertowy
3. formularz zamówienia
4. oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu oferowanych produktów do obrotu i sprzedaży na terenie RP.
5. wykaz dostaw

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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