
Załącznik nr 5 (Projekt umowy)
Zamawiający:
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
NIP 764-26-40-360, REGON 301457850

UMOWA DOSTAWY NR .................

zawarta w dniu ...................... 2020 r. w Wyrzysku, pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.
z siedzibą: ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
NIP: 764-26-40-360; Regon: 301457850,
reprezentowanym przez:
Stanisław Przybylski -  Prezes Zarządu
zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, 
a
................................................................................
z siedzibą: …..........................................................
NIP: ….............................. Regon: ….....................
reprezentowanym przez:

................................................................................
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą.

Na  podstawie  postępowania  sygn.  ZP/382-16/2020  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  oraz  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy,  zostaje
zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sukcesywnego  dostarczania
do siedziby  Zamawiającego  wyrobów  według  rodzaju  i  ilości  zgodnej  ze  złożonym
zamówieniem i  w  cenie  zgodnej  z  tabelą  ofertową,  stanowiącą  integralną  część  oferty
Wykonawcy, oraz będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów
do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.

3. Przedmiot zamówienia winien posiadać ważne i aktualne świadectwa rejestracji.

§ 2

1. Czas realizacji zamówienia określa się pomiędzy dniem …........2020 r. a …..............2021.
2. Przedmiot  umowy  będzie  dostarczany  sukcesywnie  do  Apteki  Szpitala  Powiatowego

w Wyrzysku Sp. z o.o.
3. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  umowy własnym  transportem,  bądź

za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, na własny koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego,  w  dni  robocze  w  godz.  07:00-14:00,  w  terminie  do  ......................  dni
roboczych, od czasu skutecznego złożenia zamówienia.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się,  w  razie  pozytywnie  rozpatrzonej  reklamacji  dot.  braków
ilościowych  oraz  wad  jakościowych  zamawianego  asortymentu,  uzupełnić  zamówienie
bądź wymienić wadliwy asortyment w terminie …………..dni roboczych liczonych od dnia
powiadomienia faksem przez Zamawiającego.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  wyroby   posiadające  okresy  ważności
pozwalające  Zamawiającemu  na  swobodne  użytkowanie  przez  okres
minimum ....................... miesięcy, liczone od terminu dostawy towaru.
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6. W  przypadku  gdy  dostarczony  przedmiot  umowy  będzie  niezgodny  z określonym
w umowie,  Wykonawca zobowiązuje  się  dostarczyć  (wymienić)  na  właściwy w terminie
5 dni roboczych od dnia powiadomienia faksem przez Zamawiającego.

7. Osobą  odpowiedzialną  za  realizację  umowy  pod  względem  realizacji  przedmiotu
zamówienia ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej (tel. (67) 210 98 53),
który przed każdą dostawą jednostkową określi  na piśmie i  przekaże za pośrednictwem
faksu bądź poczty elektronicznej rodzaj i ilość zamawianego towaru.

8. Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest: …........................
tel. …..................................... .

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę zgodnie z ceną podaną
w tabelach ofertowych, stanowiących załączniki do umowy.

2. Cena jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem
pkt. 3 oraz § 5 pkt 2.

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku okresowych promocji na produkty objęte umową,
sprzeda je Zamawiającemu po cenach promocyjnych.

4. Strony ustalają,  że płatność za dostawy będzie realizowana przelewem po dostarczeniu
towaru i na podstawie wystawionej każdorazowo przez Wykonawcę faktury, w przeciągu
60 dni licząc od daty wystawienia faktury.

5. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokument dostawy w wersji elektronicznej zgodnej
z formatem danych „BLOZ 11 znakowy”.

6. Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień wypływu środków z rachunku Zamawiającego.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

§ 4

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w  wysokości  0,5%  wartości  brutto  niezrealizowanego  zamówienia  jednostkowego

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia;
2) w  wysokości  500,00  zł  w  przypadku  odmowy  dostarczenia  towaru,  przy  czym

zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy;
3) w  wysokości  5%  wartości  niezrealizowanej  części  umowy  z  tytułu  odstąpienia

od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy.
2. Uprawnienie  do żądania  zapłaty  kar  umownych  przysługuje  w terminie  30 dni  od  dnia

powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia.
3. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary

umownej.

§ 5

1. Niedopuszczalne  są  istotne  zmiany postanowień  zawartej  umowy w stosunku  do treści
oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy  z  wyjątkiem  przypadku
określonego w pkt 2.

2. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie  obowiązywania  umowy,
w szczególności  zmiany  stawek  podatku  VAT  na  usługi  będące  przedmiotem  umowy,
od dnia  obowiązywania  nowej  stawki  do  cen  netto  objętych  umową  doliczany  będzie
podatek VAT według zmienionej stawki.

3. Zmiana wysokości  wynagrodzenia  obowiązywać będzie  od dnia  wejścia  w życie  zmian
o których mowa w pkt 2.

4. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów § 5 jest nieważna.

§ 6

W razie  powstania  sporu na tle  wykonywania niniejszej  umowy,  właściwym do rozstrzygnięcia
będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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§ 7

1. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 10 dni od terminu wyznaczonego w § 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego jednostronnego rozwiązania
niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy Wykonawcy. 

2. Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  z  zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu
realizacji przedmiotowego zamówienia.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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