Dodatek nr 5 do Zaproszenia

WZÓR UMOWY nr ZP.331.265.2018
Zawarta w dniu …………………………r. w Gorzowie Wlkp.
Pomiędzy:
1. Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kazimierza Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp. wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy, VIII
Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze numerem KRS 0000098021, NIP 599-25-93-996
reprezentowaną przez:
Andrzeja Szmita – Dyrektora,
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a
2. . ……………………………….…….. wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy w ………….., ….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………./ - wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: …..
reprezentowanym przez:
 ……………………………………..…… – …………….….……………………………………….….
 ……………………………………..…… – ………………………….…………………………………
zwanym w dalszej części Wykonawcą ,
o następującej treści:

1.

2.

§1
Zgodnie z ofertą z dnia …………………. r. wybraną w postępowaniu prowadzonym poniżej 30 tys.
euro (Nr sprawy: ZP.331.265.2018) Wykonawca zapewni Zamawiającemu sukcesywną dostawę
i sprzedaż drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, zwanego dalej przedmiotem
umowy, określonego w Załączniku nr 1 będącym integralną częścią umowy.
Każdorazowa dostawa zamówionego asortymentu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§2
WYNAGRODZENIE
1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata, która będzie każdorazowo ustalana
według cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do
umowy.
2. Wartość zapłaty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy nie może przekroczyć:
kwoty netto: ……………….…. zł (słownie netto: …….………................................…….……../100)
kwoty brutto: ………………… zł (słownie brutto: …………...............................………………/100)
3. Wykonawca zapewnia stałość cen przedmiotu zamówienia przez okres trwania umowy.
4. Strony dopuszczają zmianę zaoferowanych cen w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie
bez zmian. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie będzie wymagała zmiany treści umowy.
b. zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. W przypadku kiedy strony nie dojdą do
porozumienia w zakresie zmian cen, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub
w spornej części w drodze oświadczenia jednej ze stron złożonego z zachowaniem 14-dniowgo okresu
wypowiedzenia.
5. Strony dopuszczają obniżenie cen jednostkowych przedmiotu objętego umową w sytuacji:
a) okresowych promocji,
b) obniżenia ceny przez producenta w trakcie trwania umowy,
c) krótszego okresu ważności niż określonej w § 3 ust.1
6. W sytuacji, gdy na rynek:
a. zostanie wprowadzony produkt zmodyfikowany lub udoskonalony,
b. bądź w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji,
c. bądź w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia
produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, strony dopuszczają

zmianę przedmiotu umowy w zakresie: jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla
przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu. Ewentualna
zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, który w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku, zostanie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika
nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto produktu, którego dotyczy odpowiednik, a w przypadku
dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, strony umowy w formie pisemnego aneksu
określą jego wartość.
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§3
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment posiada okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy,
licząc od daty dostarczenia oraz posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu.
W przypadku, gdy termin ważności dostarczonej partii asortymentu jest krótszy niż określony w ust.1,
dostawa w/w partii wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego
w terminie do 3 dni roboczych (poniedziałek –piątek) od otrzymania wezwania.

§4
REKLAMACJA
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej ilości lub wad jakościowych
zakupionego asortymentu Zamawiający sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do
wymiany asortymentu wadliwego na pozbawiony wad. Pisemną reklamację zgłasza faksem w terminie
do 5 dni roboczych (pn.-pt.) od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych nieprawidłowościach.
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i poinformowania o powyższym
Zamawiającego faksem w terminie do 3 dni roboczych (pn.-pt.) od dnia zgłoszenia.
3. W terminie do 5 dni od daty uznania reklamacji, Wykonawca spełni żądania Zamawiającego zgłoszone
w protokole reklamacyjnym.
4. Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego produkty objęte reklamacją i w przypadku
uznania reklamacji dostarczyć Zamawiającemu asortyment wolny od wad. Wszelkie koszty związane
z reklamacją ponosi Wykonawca.
§5
REALIZACJA DOSTAW
1. Przedmiot umowy winien być dostarczany w terminie do 3 dni roboczych (poniedziałek – piątek) od
złożenia zamówienia, w godz. 8.00-13.00.
2. Miejsce dostawy: Siedziba Zamawiającego mieszcząca się przy ul. Kazimierza Wielkiego 7
w Gorzowie Wlkp. – zgodnie z zamówieniem składanym faxem na numer …….. lub e-mail na adres:
…………… przez pracownika Zamawiającego.
3. Zamawiający przez cały okres trwania umowy będzie dokonywał zamówień zgodnie z faktycznym
zapotrzebowaniem.
4. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji umowy będą:
a) ze strony Zamawiającego - ………….., tel. ………..
b) ze strony Wykonawcy .........................................................................................................................
§6
Na opakowaniu każdego asortymentu wymagana jest informacja w języku polskim określająca co najmniej:
 nazwę wyrobu
 serię - nr katalogowy
 datę ważności
 ilość sztuk.
§7
PŁATNOŚĆ
1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za każdą dostarczoną dostawę - zgodnie ze
złożonym bieżącym zamówieniem. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności przelewem na
konto Wykonawcy, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury. Za dzień realizacji płatności uznaje się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§8
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy ( art. 492 k.c.), bez wyznaczania
terminu dodatkowego w przypadkach:
a. co najmniej dwukrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w § 5 ust.1
i przekroczenia go każdorazowo co najmniej o 3 dni robocze;
b. w przypadku co najmniej dwukrotnego dostarczenia asortymentu niezgodnego z zamówieniem pod
względem jakościowym bądź ilościowym;
c. w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.
d. zamawiany asortyment nie będzie odpowiadał wszystkim parametrom i wymaganiom zawartym
w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z chwilą
doręczenia go Wykonawcy.
3. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§9
Umowa wchodzi w życie z dniem ……………………… i obowiązuje przez okres 12 miesięcy.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.

2.
3.

§ 11
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania
ponad czas określony w §9 w przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego
w załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w §9 w limicie cenowym wynikającym z § 2
umowy.
Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również dane adresowe lub rejestrowe stron umowy,
o których strony będą się nawzajem na bieżąco pisemnie informowały.
Zmiany, o których mowa w ust. 1 oraz w § 2 ust. 4 i 6 zostaną wprowadzone w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:
Załącznik nr 1 – Załącznik cenowy przedmiotu umowy

ZAMAWIAJĄCY:

