SzP VIII-2233-30P/17

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
o w a r t o ś c i p o n i ż e j 3 0 .0 0 0 e u r o

N A S P R ZE D A Ż I D O S T AW Ę Ś RO DK Ó W
D E ZY N F E K C YJ N Y C H DO AP T E K I S ZP I T AL A
P O W I AT O W E G O W MI E L CU

I. Zamawiający:

Nazwa i adres:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel/fax 17 780-01-46
poczta@szpital.mielec.pl
www.szpital.mielec.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:

REGULAMIN Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót
budowlanych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; § 6 ust.5
w odniesieniu do § 7 Regulaminu.
III. Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kod CPV:

33.63.16.00-8

IV. Przedmiot zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala
Powiatowego w Mielcu, w tym:
GRUPA 1

Lp.

3. Zakres
działania

2. Opis preparatu

1

Dozownik
bezdotykowy

-

2

Żel do
higienicznej i
chirurgicznej
dezynfekcji rąk
do dozownika
grupy 1
pozycja 1

B, V, F,
Tbc, V
(HBV,
HCV, HIV)
Rota, Noro
(mysi)
Adeno,
Poilo –
2 min

4. Czas działania
w minutach do
wymienionego
zakresu działania

5. Związki
czynne

6. Obszar zastosowań, wskazania i wymagania dodatkowe

-

-

Bezdotykowy dozownik ścienny przeznaczony do dozowania
preparatu z grupy I poz. 2. Działa na fotokomórkę – dozowanie
przez podstawienie dłoni pod dozownik, jednorazowe pompki,
dostarczane wraz z butelkami produktu, umożliwiające łatwą i
higieniczna wymianę bez konieczności reprocesowania. Okienko
umożliwiające kontrolę ilości produktu w butelce. Mocowanie
możliwe również za pomocą samoprzylepnej taśmy. Regulowana
ilość dozowanego preparatu. W zestawie kolorowe plakietki,
ułatwiające identyfikacje produktu umieszczone na dozownikach
oraz tacki zabezpieczające przed kapaniem preparatu. W zestawie
tablica pod dozownik , przedstawiająca technikę dezynfekcji rąk i /
lub naklejki pod dozownik ( technika mycia / dezynfekcji lub
kolorowe naklejki na oddziały pediatryczne ). Dozowniki
bezdotykowe do niżej wymienionego produktu Wykonawca
zobowiązuje się wydzierżawić na czas trwania umowy w ilości
określonej przez zamawiającego, 100 sztuk, w miarę potrzeb
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zamontować
dozowniki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz
zdemontować po zakończeniu umowy. Na podstawie cen
katalogowych zamieszczonych na stronach internetowych.

15-30 sek. hig. 1,5 minchir

etanol,
gliceryna,
aloes,
pantenol.

Zawiera w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających
i natłuszczających skórę. Preparat nie może zawierać pochodnych
fenolowych, jodu, oraz jego związków. Przebadany zgodnie z
normami : EN 1500,EN 12791, EN 13727, EN 14348, EN 14476,
oraz RKI. Na podstawie cen katalogowych zamieszczonych na
stronach internetowych.

7. Wielkość
opakowania
jednostkowego

8. Ilość
opakowań
jednostkowych

750 ml

100

750 ml

800

GRUPA 2
Lp.

2. Opis preparatu

Antyseptyczny
środek do
mycia i
dezynfekcji
skóry rąk
1 przed
operacjami
oraz mycia
całego ciała
pacjenta
Preparat do
dezynfekcji
zewnętrznych
części
2 centralnych i
obwodowych
cewników
dożylnych

3

4

Preparat do
mycia i
dezynfekcji
dużych
powierzchni

3. Zakres
działania

B (MRSA)
F,V
(HBV,HIV)

B, Tbc, V
(HBV,
HCV,HIV,
Rotawirus
drożdzobójc
ze
B,F,Tbc (M
.tuberculosi
s)V
(HBV,
HCV, HIV)
Rota, Noro,
Adeno,
Polyoma

4. Czas działania
w minutach do
wymienionego
zakresu działania

7. Wielkość
opakowania
jednostkowego

6. Obszar zastosowań, wskazania i wymagania dodatkowe

1-5 min

alkohol
etylowy,
tlenek
dialkiloamin
owy,
diglukonian
chlorhexydy
ny

Antyseptyczny środek do mycia i dezynfekcji rąk przed operacjami
oraz mycia całego ciała pacjenta przygotowanego do operacji lub
zabiegu chirurgicznego

500 ml

25

15 -60 sek

2% chlorheksydyna
70% alkohol
izopropylow
y

Przeznaczony do dezynfekcji wyrobów medycznych takich jak :
elementy centralnych i obwodowych cewników dożylnych ( części
kanałów, korki ) Gotowy do użycia preparat w aerozolu
Przedłużone działanie do 24 godzin. Zapewnia trwałą i skuteczną
barierę antybakteryjną

250 ml

100

1-15 min

2fenoksyetan
ol,
dodecyloami
ny, chlorek
banzalkonio
wy

Skoncentrowany preparat bez substancji lotnych i zapachowych
posiadający doskonałe właściwości myjące oraz szeroką tolerancję
materiałową jak : metale, PCV, ceramikę, gumę , tworzywa
sztuczne. Posiada pozytywną opinię IMiDz lub równoważną.

6l

8

2l

5

2. Uwagi dotyczące wszystkich Grup Asortymentowych:
a) Zaoferowane preparaty muszą być zarejestrowane oraz posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu
i używania odpowiednio:
 zgodnie z ustawą z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 Nr 53 poz. 533z późniejszymi zmianami)
 zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679
z późniejszymi zmianami),
 zgodnie z Dz. Urzędowym Min Zdr. z dnia 21 marca 2014 r poz. 45 Obwieszczenie Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu produktów
leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.
 zgodnie z ustawą z dn. 30 marca 2001 o kosmetykach (Dz.U.2013 poz.475) obwieszczenie
Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosmetykach.
b) Proponowane preparaty muszą posiadać wskazania do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.
c)

8. Ilość
opakowań
jednostkowych

5. Związki
czynne

W zależności od klasyfikacji i procedury rejestracji środek dezynfekcyjny musi posiadać aktualne
dokumenty:
 preparaty do narzędzi - wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności z
dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych
 preparaty do dezynfekcji skóry pacjentów, ran i błon śluzowych - decyzja Ministra Zdrowia pozwolenie na obrót produktem leczniczym
 preparaty do dezynfekcji rąk - decyzja Ministra Zdrowia o wpisie do rejestru produktów
biobójczych lub Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów
Bójczych
 antyseptyki o podwójnym zastosowaniu - na skórę pacjenta i do dezynfekcji rąk - decyzja Ministra
Zdrowia - pozwolenie na obrót produktem leczniczym
 preparaty do powierzchni zarejestrowane- jako produkty biobójcze, albo jako wyroby medyczne,
zależnie od okresu rejestrowania i przeznaczenia
 preparaty do mycia i pielęgnacji rąk - zgłoszenie do Krajowego Systemu Informowania o
Kosmetykach Wprowadzonych do Obrotu.

d) Wykonawca dostarczy aktualne karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych oraz leczniczych
zgodnie z prawem polskim i unijnym w wersji papierowej i elektronicznej na adresy:
apteka@szpital.mielec.pl,
w.murdza@szpital.mielec.pl
przy
pierwszej
dostawie
środka
dezynfekcyjnego.
e)
3.

Termin ważności zaoferowanych preparatów musi wynosić minimum 1 rok od daty dostawy.

Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie
z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym
w niniejszej Zaproszeniu.

V. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
1.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Grupy Asortymentowe.
Każda Grupa Asortymentowa będzie rozpatrywana indywidualnie.

2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VI. Ter mi n w y ko na nia za mó w ie n ia
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres:
12 miesięcy od daty podpisania umowy.
VI I. Wa r u n ki ud zia łu w po st ępo w a n i u
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
VI I I. Wy ma g a n e o świadczenia i dokumenty:
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
1.

wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem (Załącznik nr 1 do
Zaproszenia),

2.

zaakceptowany wzór umowy,

3.

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4.

w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:
a) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo
na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony
zdrowia RP (Załącznik nr 3 do Zaproszenia).

IX. O so by u po w a żn io n e do po ro zu mi ew a n ia si ę z Wy ko na w ca mi:
Małgorzata Błasiak, Danuta Barnaś – w sprawach merytorycznych
Wioletta Rybińska, Wojciech Migut – w sprawach formalno-prawnych
X. O pi s s po so b u przy g o t o w a nia o f e rty :
1.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym
egzemplarzu, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz z Zaproszeniem do złożenia
oferty (Załącznik nr 1 do Zaproszenia).

2.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.

Wszystkie strony oferty, winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli)
Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.

4.

Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
notarialnie.

5.

Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o których mowa
w Części VIII Zaproszenia do składania oferty.

6.

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta
powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

7.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.

8.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być
wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.

9.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Alternatywy nie będą
brane pod uwagę.
13. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
14. Zebrania przedofertowego Wykonawców nie przewiduje się.

XI. Ce na o f ert y :
1.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany
zapłacić Wykonawcy za towar.

2.

Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, m.in.:
a. sukcesywną sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego,
b. wniesienie towaru do Apteki Szpitalnej Zamawiającego i jego rozładunek w miejscu wskazanym
przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego
c. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
d. ubezpieczenie
e. podatek VAT (jeśli dotyczy)
f. cło (jeśli dotyczy),
g. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)
oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.

Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości asortymentu wskazanego w Zaproszeniu do
złożenia oferty cenowej powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest
określona w jednostkach miar.

4.

Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

5.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

6.

Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

XI I. K ry te ria o ce ny o f e rt :
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:


najniższa cena oferty - 100 %

Sposób oceny ofert:
-najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Wp =

Cn
xR
Cof

gdzie:
Wp – Wartość punktowa
Cn - najniższa proponowana cena brutto
Cof - cena brutto oferty badanej
R – ranga (100)

XI I I. O f erty :
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:
„Postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro na sprzedaż i dostawę środków dezynfekcyjnych
do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu”.
oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania w przypadku
otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.
Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:
Szpital Powiatowy
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
pokój nr 1 - Administracja
Oferty należy składać w godzinach 800 - 1400. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 07.04.2017r. godz. 900.
O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 07.04.2017r. o godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego.

XI V. Te r mi n zw ią za n ia o f ert ą
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert
XV. I sto t ne dla st ro n p o st a no w ie nia , któ r e zo s ta ną w pro w a dzo ne do t reś ci u mo w y :
Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zaproszenia do
złożenia oferty cenowej (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 2 A do Zaproszenia).
XV I. O g ło sze ni e w y n i kó w po st ępo w a n ia :
Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
d) unieważnieniu postępowania
oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 2 A: Wzór umowy dzierżawy – dotyczy Grupy 1
Załącznik nr 3: Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez

obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu
i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP

Załącznik nr 1 do Zaproszenia
............................, dnia ..................
(miejscowość)
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: .....................................................................................
Adres (siedziba) Wykonawcy: ............................................................................................. .
Tel. .............................. Fax ............................. .
NIP: .............................. REGON: ...................... .
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:

dostawę środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:
I. Cena oferty:
GRUPA ……
L.p.

1

Nazwa handlowa
preparatu,
producent

Jednostka
Czas działania
miary –
Ilość
w minutach do
wielkość
opakowań
zakresu działania
opakowania jednostkowyc
wymienionego
jednostkoweg
h
w specyfikacji
o

2

3

4

5

Cena jednostkowa za opakowanie
jednostkowe

Wartość

netto

VAT
%

brutto

netto
(kol. 5x6)

VAT
zł

brutto
(kol. 9+10)

6

7

8

9

10

11

Całkowita wartość zamówienia

II. Oświadczamy, że:
*

zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i nie wnosimy zastrzeżeń,

*

wzór Umowy załączony do Zaproszenia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

*

zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 dostawy będziemy realizować transportem własnym, na swój koszt i ryzyko loco-Apteka Szpitalna
Zamawiającego
*

termin płatności za dostarczony towar wynosił będzie 60 dni od dnia dostarczenia towaru i doręczenia
prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony
przez …………. o numerze ……………………………….. (Wpisuje Wykonawca),

*

wyszczególnione w złożonej ofercie ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez okres trwania umowy,
z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,

*

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

*

oświadczamy, że realizacji przedmiotu zamówienia nie zamierzam / zamierzam (niepotrzebne skreślić)
powierzyć Podwykonawcy…………………………………………………………….. (podać nazwę i adres
Podwykonawcy) w części ……………………………..………………………. (wskazać część jaką zamierza
realizować Podwykonawca)

*

oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Obowiązek podatkowy będzie dotyczył:
……….……………………………………….……………………………………………………… (wpisać
nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), objętych przedmiotem zamówienia,
podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku)
będzie wynosiła ………………………………………………………………………..
(wpisać wartość netto towaru lub usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT,
wymienionych wcześniej)

…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

WZÓR UMOWY
W dniu ........................ pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,
ul. Żeromskiego 22 KRS 0000002538, NIP 817-17-50-893 REGON 000308637, zwanym w dalszej części
Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
…………………………………
a ............................................................................. KRS ……………………NIP ................. REGON .. ..............
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………………
…………………………………
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia
publicznego udzielonego w trybie postępowania o wartości poniżej wartości 30 000 euro, na podstawie
Regulaminu Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby
Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro zostaje zawarta umowa następującej treści:

1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych (dalej: towar) – wykaz
sporządzony na podstawie oferty przetargowej Wykonawcy stanowiący integralną część umowy
w załączeniu do niniejszej umowy, na rzecz Zamawiającego, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb,
realizowana przez Wykonawcę na jego koszt, na zasadach wskazanych w niniejszej umowie, Zaproszeniu
do złożenia oferty cenowej (dalej Zaproszenie) znak: SzP VIII-2233-30P/17 oraz zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia ……………
Zaproszenie i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część umowy.
§ 2
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej realizacji dostaw asortymentu objętego przedmiotem umowy
w oparciu o każde zamówienie Zamawiającego w zakresie i na warunkach szczegółowo wskazanych
w niniejszej umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych w niej wskazanych.
Do złożenia zamówienia ze strony Zamawiającego uprawniony jest Kierownik Apteki Szpitalnej.
Zamówienie może zostać złożone w wersji papierowej lub elektronicznej. W razie wystąpienia sytuacji,
która powodowałaby zmianę osoby uprawnionej do zamówienia Zamawiający powiadomi o tym
Wykonawcę mailowo lub pisemnie wskazując nowo uprawnioną osobę. Strony postanawiają, że zmiana ta
nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
Wykonawca dostarczał będzie zamówiony towar transportem własnym, we własnym zakresie, na swój koszt
i ryzyko - loco-Apteka Szpitalna Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do
14:15). Jeżeli czas dostawy wypada w dniu wolnym od pracy to nastąpi ona w pierwszym dniu roboczym
po wyznaczonym terminie.
Za datę dostawy uznaje się datę wydania za stosownym pokwitowaniem przedmiotu umowy osobie
upoważnionej przez Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należy również wniesienie towaru do Zamawiającego i jego rozładunek
w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego.
W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu Podwykonawcy,
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy tak jak za własne działania,
uchybienia i zaniedbania, w tym za przestrzeganie przez Podwykonawcę wymogów określonych
w niniejszym paragrafie.
Odpowiedzialność za przedmiot umowy i ich ewentualne uszkodzenie podczas dostarczania do siedziby
Zamawiającego ponosi do momentu ich dostawy Wykonawca.
Dostarczane do Zamawiającego artykuły winny być zapakowane w oryginalne (fabrycznie zapakowane
przez producenta) i nieuszkodzone opakowania, które odpowiadają wymaganiom Polskich Norm oraz
innych przepisów prawa, przewidzianych dla tego typu wyrobu.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

§ 3
Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że sprzedawany przez niego towar (zgodnie z ofertą) jest bardzo
dobrej jakości, posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, na podstawie których może być
wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne towaru objętego umową. Przez wadę fizyczną
rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w Zaproszeniu.
W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się przesłać Wykonawcy
reklamację jakościową lub ilościową wraz z protokołem stwierdzającym wady w terminie 14 dni od daty
dostarczenia towaru. W zawiadomieniu Zamawiający wyznaczy termin do usunięcia wad.
Określony w ust. 3 termin do reklamacji uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem wymagane
pismo zostało wysłane przez operatora pocztowego.
W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 3 przez cały okres umowy, Wykonawca
obowiązany jest w ciągu 48 godzin, od dnia doręczenia reklamacji odebrać od Zamawiającego wadliwe
artykuły będące przedmiotem reklamacji.
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości lub wymiany towaru na pozbawiony wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż
3 dni.
Wykonawca odbiera wadliwy towar z siedziby Zamawiającego i dostarcza towar wolny od wad do siedziby
Zamawiającego we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.
W przypadku nie dostarczania towaru wolnego od wad przez Wykonawcę, nie uzupełnienia jego ilości lub
nie dokonania wymiany towaru na pełnowartościowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia towaru u innego dostawcy na koszt Wykonawcy. W takiej
sytuacji Zamawiający potrąci ewentualną różnicę kosztów z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
co nie wyłącza prawa do naliczenia kar umownych.

§ 4
Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków
przewidzianych w niniejszej umowie.
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§ 5
Wartości umowy ustalona zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wynosi brutto
............................zł (słownie: ...................................................................).
Wykonawca - za dostarczony towar - wystawi fakturę VAT.
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacyjny
817-17-50-893.
Faktura winna być adresowana na Zamawiającego i powinna być przedłożona Zamawiającemu w celu jej
sprawdzenia i zatwierdzenia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawiał fakturę dla każdego jednostkowego zamówienia
Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości wystawienia faktury zbiorczej. Na fakturze musi zostać
wskazany numer danego zamówienia, którego dotyczy faktura.
Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego
przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu i będzie uzależniona od rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
W sytuacji kiedy faktura zostanie wystawiona z naruszeniem postanowień niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego.
Wezwanie może zostać dokonane telefonicznie, mailowo lub listownie.
§ 6
Należność za dostarczony towar płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez ………………… o numerze ………………………………… w terminie 60 dni od dnia dostarczenia
towaru i doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury.
W razie otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT w terminie późniejszym niż dzień dostarczenia
towaru, bieg terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się od dnia otrzymania
faktury.
Dokonywane przez Zamawiającego wpłaty na zaspokojenie długów wobec Wykonawcy zaliczane będą
w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, następnie na poczet należności z tytułu odsetek
W dalszej kolejności zaspokajane będą należności uboczne, takie jak koszty zastępstwa procesowego, opłaty
sądowe, opłaty skarbowe itp.
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W przypadku braku oświadczenia Zamawiającego określającego dług, który ma być zaspokojony,
Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę na poczet długu najdawniej wymagalnego ale
nie przedawnionego .
Wykonawca posiadający wobec Zamawiającego kilka wierzytelności, udokumentowanych kilkoma
fakturami, dokonując potrącenia (kompensaty) w pierwszej kolejności potrąca swoje wierzytelności
najdawniej wymagalne.
W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą którejkolwiek z faktur Wykonawca zobowiązany jest do
doręczenia Zamawiającemu pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego dodatkowy termin do
uiszczenia zapłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania tegoż wezwania przez Zamawiającego. W czasie
biegu terminu o którym mowa z zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić
roszczenia objętego wezwaniem na drodze postępowania sądowego.
§ 7
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu lub do rezygnacji
z niektórych pozycji asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego wykazie
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Zmiana powyższa nie spowoduje zmiany wartości określonej
w § 5 ust. 1 poniżej 51% tejże wartości.
W przypadkach wskazanych w ust. 1:
a) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez
naliczania jakichkolwiek kar,
b) ostateczna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy może ulec zmniejszeniu.
Zamawiający zastrzega sobie również uprawnienie do zamawiania większej ilości produktów z jednej
pozycji asortymentu i mniejszej z innej, niż wynika to z wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej
umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem nie
przekroczenia łącznej wartości umowy.
Zmiany określone w ustępach 1 lub 3 nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu ani zgody
Wykonawcy.
Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego lub rezygnacji z niektórych pozycji asortymentu w okresie
obowiązywania umowy nie będzie przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 8
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
a) zmiany asortymentu, w tym zmiany numeru katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment inny,
lub poprzez dodanie nowego, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż wykazany w ofercie, z
zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu,
b) zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie
oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru
katalogowego;
c) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt równoważny o takich
samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej,
wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
d) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
e) w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT
w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto
pozostaje bez zmian;
f) w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w terminie
obowiązywania umowy określonym w § 10 umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia
okresu jej obowiązywania na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie dłużej niż do wykorzystania
wartości umowy. Przedłużenie umowy następuje poprzez złożenie na piśmie oświadczenia przez
Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie umowy w trybie opisanym w zdaniu
poprzedzającym.
Zmiany wymienione w ust. 1 i 2 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, z uzasadnieniem
konieczności zmiany, za zgodą Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia,
w formie pisemnego aneksu do umowy.
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§ 9
Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
a) za nieterminowe dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości
brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru,
b) za opóźnienie w usunięciu wad w dostarczonym towarze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 2% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie
wyznaczonym dodatkowo kara ulega powiększeniu o dalsze 10% wartości brutto reklamowanego
towaru, i przysługuje Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu
dodatkowego,
c) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w § 11 ust. 1-6 niniejszej
Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości przeniesionej,
przekazanej, poręczonej lub objętej pełnomocnictwem wierzytelności,
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części
umowy,
e) za opóźnienie w wystawieniu faktury korygującej o której mowa § 5 pkt 8 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia objętego daną fakturą korygującą za
każdy dzień opóźnienia.
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wolnego od skutków finansowych wypowiedzenia
niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów nie
będzie realizował dostaw zgodnie z zamówieniem lub w określonym terminie.
W razie wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.
Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części umowy.
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenie przez
którąkolwiek ze stron, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy do zapłaty ewentualnych kar
umownych powstałych i obliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 punkt a, b, c niniejszego paragrafu.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po
wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

§ 10
Umowa wiąże strony od dnia …............................. do dnia .................................

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§ 11
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5 – 7 ustawy z 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów
poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej
umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym
umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność względem
Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu,
pożyczki)
Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje
rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę
w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej
umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z roku 2013, poz. 217 ze
zm.) Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom
innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.

1.

2.

1.
2.
3.
4.

§ 12
Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych
w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw, a w szczególności
na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników,
klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których
ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom
trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.
Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 8, nie dotyczy informacji, które:
a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia
sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia
strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych
informacji.
§ 13
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Wzór umowy akceptuję bez zastrzeżeń:
…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

Załącznik nr 2 A do Zaproszenia

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY
W dniu ........................ pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,
ul. Żeromskiego 22 KRS 0000002538, NIP 817-17-50-893 REGON 000308637, zwanym w dalszej części
Umowy „Dzierżawcą” reprezentowanym przez:
…………………………………
a ............................................................................. KRS ……………………NIP ................. REGON ................
zwanym w dalszej części Umowy „Wydzierżawiającym” reprezentowanym przez:
…………………………………
…………………………………
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia
publicznego udzielonego w trybie postępowania o wartości poniżej wartości 30 000 euro, na podstawie
Regulaminu Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby
Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro zostaje zawarta umowa następującej treści:

1.

2.

1.

2.

3.
4.

1.
2.

§1
Wydzierżawiający, zgodnie z zapisami w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej (dalej: „Zaproszenie”)
i złożoną ofertą z dnia ............... zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków
z tego tytułu bezdotykowe dozowniki ścienne (nazwa) ................... typ ............... rok produkcji …… ,
zwany dalej: „przedmiotem dzierżawy”
Wartość początkowa dozownika wynosi: .................... zł brutto (słownie: .............................).
§2
Przedmiot dzierżawy będzie dostarczony do siedziby Dzierżawcy transportem Wydzierżawiającego , na jego
koszt i ryzyko, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Za dzień dostarczenia uważa
się dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru urządzenia przez obie Strony (osoby upoważnione
przez strony).
Protokół odbioru zostanie podpisany po zainstalowaniu, uruchomieniu i sprawdzeniu przez Dzierżawcę czy
dostarczone urządzenia są wolne od wad. Przez wadę rozumie się między innymi każdą niezgodność
z opisem zawartym w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej i ofertą złożoną przez Wydzierżawiającego.
Szczegółowy termin dostarczenia przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający uzgodni z upoważnioną osobą
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Dzierżawca nie dopuszcza dostawy przedmiotu dzierżawy bez dokonania jego zainstalowania
i uruchomienia w siedzibie Dzierżawcy.
§3
Wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy (w języku polskim) pełną
dokumentację techniczną oraz pełną instrukcję obsługi dot. właściwego użytkowania przedmiotu dzierżawy.
Wydzierżawiający przeszkoli w ramach czynszu dzierżawnego personel wskazany przez Dzierżawcę.

§4
Dzierżawca zobowiązuje się do użytkowania dozowników zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami.
§5
Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć dozowniki przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.
1.
2.

3.

§6
Wydzierżawiający zobowiązuje się w ramach czynszu dzierżawnego do serwisu przedmiotu dzierżawy
w okresie trwania umowy.
Wydzierżawiający podejmie działania w celu usunięcia wady/usterki w czasie max. 24 godzin od chwili
zgłoszenia (pisemnie, faksem lub mailem) awarii (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy).
W przypadku gdy czas naprawy dzierżawionego urządzenia będzie dłuższy niż 5 dni od powiadomienia
o awarii Wydzierżawiający na wniosek Dzierżawcy zobowiązany jest niezwłocznie (nie później jednak niż
w terminie 24 godzin) na swój koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż
przedmiot dzierżawy.

4.

5.
6.

1.

2.

1.

W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu (podzespołu, modułu) któregokolwiek
z dzierżawionych urządzeń Dzierżawca ma prawo żądać wymiany elementu (podzespołu, modułu) na nowy
lub dokonania wymiany całego urządzenia na nowe.
Całość kosztów naprawy (w tym robocizna, części zamienne, podzespoły, dojazdy serwisu, itp.) ponosi
Wydzierżawiający.
Koszty części zamiennych, które ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu z wyłącznej winy Dzierżawcy ponosi
Dzierżawca.
§7
Wydzierżawiający oświadcza, że dozowniki o których mowa w § 1 są fabrycznie nowe i stanowią jego
własność oraz nie są obciążone żadnym prawem na rzecz osób trzecich (są wolne od wad prawnych), jak
również są wolne od wszelkich wad fizycznych.
Wydzierżawiający uiszczać będzie podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy
§8
Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawnego za jeden dozownik na kwotę ............ zł/m-c brutto
(słownie: ................................):
Cena jednostkowa

L.p. Asortyment

Nazwa
handlowa

Numer
katalogowy
producent

J.m.

Ilość

1

2

3

4

5

szt.

100

Cena czynszu
dzierżawnego

2.

3.
4.
5.

Wartość

netto

VAT%

brutto

6

7

8

netto
(kol. 5 x6 x
12 m-cy)
9

VAT

brutto
(kol. 9+10)

10

11

Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1, płatny będzie przelewem na konto
Wydzierżawiającego w ............... nr rachunku ................................ w terminie 60 dni od doręczenia
prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury.
Faktura winna być adresowana na Dzierżawcę i powinna być przedłożona Dzierżawcy w celu jej
sprawdzenia i zatwierdzenia.
Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego
przez Dzierżawcę na rachunek Wydzierżawiającego.
Dzierżawca zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującemu
Wydzierżawiającemu po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

§9
Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu dzierżawy do
użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.
§ 10
Wydzierżawiający ma prawo przez upoważnione przez siebie osoby kontroli wykorzystania przedmiotu
dzierżawy.
§ 11
1. Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy
Wydzierżawiającemu naliczone zostaną przez Dzierżawcę kary umowne w wysokości 0,1% wartości
początkowej brutto przedmiotu dzierżawy określonej w § 1 ust.2 za każdy dzień opóźnienia.
b) w przypadku nienależytego wykonania umowy, tj. w szczególności:
- niepodjęcia w terminie określonym w umowie czynności serwisowych, lub
- nie wstawienia urządzenia zastępczego,
Dzierżawcy należna będzie od Wydzierżawiającego kara umowna w wysokości 0,1% wartości brutto
czynszu dzierżawnego określonego w § 8 ust. 1 (Tabela rubr. 11) umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Do czasu usunięcia awarii lub wstawienia urządzenia zastępczego Wydzierżawiający na wniosek
Dzierżawcy pokryje koszty usług zleconych przez Dzierżawcę innym podmiotom.
3. W przypadku opóźnienia realizacji lub nienależytego wykonania umowy powyżej 30 dni od terminu
wyznaczonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Dzierżawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego
rozwiązania umowy z winy Wydzierżawiającego i obciążenia go kara umowną w wysokości 3% wartości
brutto czynszu dzierżawnego określonego w § 8 ust. 1 (Tabela rubr. 11).
4. Za odstąpienie, rozwiązanie, wypowiedzenie niniejszej umowy przez Wydzierżawiającego z przyczyn
leżących po jego stronie Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umową w wysokości 3 % wartości
brutto czynszu dzierżawnego określonego w § 8 ust. 1 (Tabela rubr. 11).

5.

1.

2.

1.

2.

Dzierżawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

na

zasadach

ogólnych

odszkodowania

§ 12
Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wykorzystywania przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami
i przeznaczeniem,
b) oddania przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub
poddzierżawienie go.
Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu z momentem rozwiązania lub innej formy zakończenia obowiązywania
umowy dostawy o nr…………………
Jeżeli umowa dostawy o której mowa powyżej przestała obowiązywać z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy Strony skutki rozwiązania niniejszej umowy są tożsame ze skutkami odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
§ 13
Dzierżawca przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wydzierżawiającego, tj. dopuszcza się zmiany w zakresie:
a) zmiany asortymentu, w tym zmiany numeru katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment inny,
o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż wykazany w ofercie, z zastrzeżeniem, że cena tego
asortymentu nie ulegnie podwyższeniu,
b) zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie
oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej , wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru
katalogowego;
c) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn
niezależnych od Wydzierżawiającego z zastrzeżeniem, że Wydzierżawiający zaoferuje produkt
równoważny o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu
przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
d) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
e) w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT
w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto
pozostaje bez zmian.
f) obniżenie wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.
Zmiany wymienione w ust.1 mogą być dokonane na wniosek Wydzierżawiającego, z uzasadnieniem
konieczności zmiany, za zgodą Dzierżawcy, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie
pisemnego aneksu do umowy.

§ 14
Po zakończeniu umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie
pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
§ 15
Umowę zawarto na okres od dnia ………………. do dnia ………………. .

1.

2.

3.

4.

5.

§ 16
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie (zakaz cesji wierzytelności), ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia
zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).
Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania umów poręczenia, jak i umów gwarancji z podmiotami
trzecimi za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem
nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się do nie podejmowania czynności mogących skutkować przystąpieniem osoby
trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym zobowiązuje się do nie zawierania umów
mogących skutkować subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje
rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę
w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art.
9211- 9215 k.c), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego i jego organu
założycielskiego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku, których jego wierzytelności z tytułu
niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi
w prawa zaspokojonego wierzyciela.
8. W razie wątpliwości przez zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej umowy lub ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z roku 2013, poz. 217 ze zm.) Strony rozumieją
każdą sytuację, w której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż Wykonawca
lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.
9. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych
w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw, a w szczególności
na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników,
klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których
ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom
trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.
10. Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 8, nie dotyczy informacji, które:
a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia
sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia
strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych
informacji.
6.

1.
2.
3.
4.

§ 17
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

DZIERŻAWCA

WYDZIERŻAWIAJĄCY

Wzór umowy akceptuję bez zastrzeżeń:
…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

Wydzierżawiający: …………………………………………
Dzierżawca: …………………………………………
Przekazuje ………………………
Typ ……………
Nr fabryczny ……………
Rok produkcji ……………
Wartość początkowa ……………………
Miejsce instalacji …………………………

Szpital Powiatowy w Mielcu oświadcza, że ……………… jest sprawny, kompletny i gotowy do użycia.

DZIERŻAWCA

WYDZIERŻAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

……………………………
(Pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę środków
dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
oświadczam, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie
których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP.

Na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie prześlemy wszystkie niezbędne kserokopie dokumentów.

…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

