Załącznik nr 1 do SIWZ

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 przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zostaje zawarta umowa
następującej treści:
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§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa ……………… (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, Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) znak: SzP.ZP.271.58.18 oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia ……………
SIWZ 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 ………………………… . 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-magazyn 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.
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§ 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 SIWZ.
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
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych,
które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
 zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
 zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie
c. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie
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Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
 na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt a)
 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy
 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców
e. zmiany niezależne od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP
f. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
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.
d.
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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.
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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.
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§ 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 2016, poz. 1638 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.
§ 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. 1, 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 oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).
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.
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