Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Dostawę rękawic medycznych jednorazowych i rękawic chirurgicznych
na potrzeby zamawiających uczestników pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet

Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY

zawarta w Warszawie w dniu …………………….. pomiędzy:

Uczestnikiem Pilotażowej medycznej grupy zakupowej

…………………………………………………………………………………………………
(nazwa szpitala)

reprezentowanym przez:
………………… ………………………………………………………………………………
zwanym dalej ,,Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy zamówienia publicznego)

reprezentowanym przez:
……………………….. …………………………………………………………...…………..
zwanym dalej ,,Wykonawcą”

łącznie zwanych Stronami

PREAMBUŁA
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego
prowadzonego dla pilotażowej medycznej grupy zakupowej Medplanet w

trybie przetargu

nieograniczonego – sprawa nr .................., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”,
została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego – uczestnika
pilotażowej medycznej grupy zakupowej, rękawic chirurgicznych i rękawic jednorazowego użytku
opisanych w załączniku nr 1 do umowy na warunkach określonych w złożonej przez Wykonawcę
ofercie wyłonionej w postępowaniu przetargowym, SIWZ i postanowieniach niniejszej umowy.
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2. Rodzaj

asortymentu

i

ceny

jednostkowe

przedmiotu

zamówienia

określa

formularz

asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1.
3. Wykonawca gwarantuje, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą
oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczane przez niego artykuły są nowe, dobrej jakości, spełniają
wszystkie normy PN, posiadają odpowiednie wymagane świadectwa dopuszczenia wyrobu
medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, oraz są zgodne z SIWZ ogłoszonego
zamówienia na dostawy.
5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie towary objęte umową mają ważne certyfikaty dopuszczające
je do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy w okresie trwania umowy.

WARTOŚĆ UMOWY I CENY
§2
1. Ceny jednostkowe określone w ofercie obowiązują Wykonawcę na dostawy do każdego
Zamawiającego uczestnika pilotażowej medycznej grupy zakupowej.
2. W cenach jednostkowych zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą towaru do
Zamawiającego w miejsce dostaw wskazane przez Zamawiającego (transport zagraniczny i
krajowy, opakowania jednostkowe i zbiorcze, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt
załadunku i rozładunku u każdego Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, itp.).
3. Cena jednostkowa netto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku
VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Ewentualny koszt naliczania wyższej stawki VAT leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio
zmniejszy cenę jednostkową netto tak, aby cena jednostkowa brutto pozostała stała.
5. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stałość cen brutto towarów wymienionych w
Załączniku nr 1.
6. Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku.

WARUNKI OGÓLNE
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty
zawarcia umowy z Zamawiającym.
2. W przypadku wyczerpania wartości umowy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1,
umowa ulega rozwiązaniu z dniem osiągnięcia tej wartości.
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3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie do
……….dni roboczych od daty złożenia zamówienia (pisemnie, fax., e-mailem, drogą
elektroniczną).
4. W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie do ……godzin od zgłoszenia
zamówienia.
5. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego przedmiot zamówienia może być
zrealizowany w mniejszym zakresie nie więcej niż o 20% wartości umowy.
6. Termin ważności towarów dostarczanych przez Wykonawcę będzie wynosił co najmniej 12
miesięcy licząc od dnia każdorazowej dostawy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanych towarów, za przestrzeganie dat
ważności i posiadanie ważnych dokumentów dopuszczających dostarczane towary do obrotu i
stosowania w służbie zdrowia.
8. Dostarczenie przedmiotu umowy do Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo –
odbiorczym podpisanym przez obie Strony.

WARUNKI PŁATNOŚCI
§4
1. Płatność będzie realizowana sukcesywnie po dostawie przedmiotu umowy do Zamawiającego i
podpisaniu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 3
ust. 7 w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na konto podane na fakturze
2. Zamawiający odpowiada jedynie za roszczenia wynikające z wartości i ilości przedmiotu umowy
określone w niniejszej umowie.
3. Żaden z Zamawiających – uczestników pilotażowej medycznej grupy zakupowej nie odpowiada za
zobowiązania innego uczestnika tej grupy i tym samym Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia związane z realizacją umów pozostałych uczestników grupy.
4. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego uczestnika
grupy zakupowej należną Wykonawcy kwotą.
5. Zamawiający odpowiada jedynie za zapłatę za zamówienia składane przez siebie.

GWARANCJA
§5
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy i wolny od wad.
2. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonych artykułów zgodną z SIWZ.
3. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu.
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4. Wykonawca gwarantuje, iż na opakowaniu przedmiotu zamówienia określi datę końca okresu jego
przydatności do stosowania.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ………… miesięcy, że towar jest dobrej
jakości i wolny od wad.
6. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy, Zamawiający
sporządzi na tę okoliczność protokół reklamacyjny i powiadomi Wykonawcę o wadach lub/i
brakach.
7. W przypadku dostarczenia artykułów uszkodzonych lub niezgodnych z umową, Wykonawca
zobowiązany jest do ich wymiany na własny koszt.
8. Wykonawca zobowiązuje się po uzgodnieniu z Zamawiającym w możliwie najkrótszym czasie,
ale nie dłuższym niż 3 dni robocze dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem
nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.
9. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca
zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad – w terminie 7
dni od dnia otrzymania reklamacji.
10. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 6 upoważnia Zamawiającego, do
zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego podmiotu lub skierowania sprawy celem
rozstrzygnięcia przez sąd.
12. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.

KARY UMOWNE I ODSETKI
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku:
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto
niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 20 zł,
2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia,
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.
3. Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy.
4. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych zawartych
w Kodeksie cywilnym.
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5. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 2 dni Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u
innego dostawcy oraz do pomniejszenia wielkości zamówienia i obciążenia Wykonawcy
poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wykonawcy a ceną zapłaconą przez
Zamawiającego, gdy cena płacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej w
niniejszej umowie oraz poniesionymi kosztami zakupu.
6. Poniesione koszty w wysokości udokumentowanej fakturami mogą być potrącone (po ich
wystąpieniu) z wymagalnej wierzytelności Wykonawcy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający nalicza kary za opóźnienie do dnia, w
którym poinformował Wykonawcę niniejszej umowy o skorzystaniu z prawa dokonania zakupu u
innego dostawcy.
ASORTYMENT I ILOŚCI
§8
1. Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania
Zamawiającemu w ramach pilotażowej medycznej grupy zakupowej Medplanet, zamówionych
przez niego towarów.
2. Dostawy są realizowane zgodnie z umową oraz stosownie do przekazywanych Wykonawcy
zamówień.
3. Każdorazowo w zamówieniu Zamawiający będzie podawać asortyment oraz ilość sztuk i cenę.
4. Wartość brutto przedmiotu umowy w części przypadającej dla tego Zamawiającego
wynosi:....................................... zł /słownie:............................................................/,
5. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy.
6. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem
VAT.
7. Ceny brutto nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
§9

1. Zamówienie będzie składane przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną na wskazane
przez Wykonawcę adresy i numery.

2. Każdorazowo na zamówieniu będzie się znajdowała adnotacja o realizacji umowy w ramach
pilotażowego projektu grupy zakupowej Medplanet.

3. Za dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wysłania zamówienia do Wykonawcy pocztą
elektroniczną lub faksem na następujące numery/ adresy:
1) adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………….
2) nr faxu Wykonawcy:………………….
3) nr tel. Wykonawcy: …………………….
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4. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do składania zamówień, o których mowa w ust. 2
jest kierownik ……………………………. np. Działu Zamówień Publicznych lub Apteki
Szpitalnej lub osoby przez niego upoważnione.

5. Przez termin realizacji dostawy rozumie się datę złożenia podpisu na protokole odbioru dostawy
przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego:…………………….

6. Strony ustalają, że miejscem dostaw realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
będzie: …………………..

7. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru dostaw realizowanych przez Wykonawcę
jest kierownik………………………… lub osoby przez niego upoważnione.

8. Zamawiający obowiązany jest dokonać sprawdzenia ilościowego i jakościowego materiałów.
9. Na opakowaniu z towarem (również kurierskim) dostarczonym Zamawiającemu należy umieścić
adres Wykonawcy (nadawcy) i Zamawiającego (odbiorcy) oraz napisy odpowiednio
(alternatywa):
1) „Do apteki szpitala”

dla pozycji ……..załącznika nr……

2) „Do magazynu szpitala” dla pozycji ……….załącznika nr ….

ZAKUPY INTERWENCYJNE
§ 10
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy lub dostawa nie nastąpi w
terminie określonym w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu
interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie
dostawy przez Wykonawcę.
2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy
oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.
3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu
różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy ustaloną niniejszą umową.

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30

dni od powzięcia wiadomości o

wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W okolicznościach
opisanych w zdaniu pierwszym Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez
Zamawiającego informacji w sytuacji, gdy:
www.oppe.pl
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1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
2) nastąpi likwidacja Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) dwukrotnego opóźnienia przez Wykonawcę terminów realizacji zamówienia,
5) dwukrotnego dostarczenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy, przedmiotu umowy
niezgodnego z treścią umowy,
3. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej przez złożenie
oświadczenia drugiej Stronie.
4. Skutki odstąpienia następują na przyszłość.

§ 12
1. W związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie możliwość

dokonania następujących zmian w umowie:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z okoliczności, których nie dało się
przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiana jest uzasadniona potrzebami
Zamawiającego,
2) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego
wartości umowy,
3) zmiana jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych przedmiotu zamówienia,
jeżeli zmiany te wynikają z faktu wprowadzenia na rynek przez producenta produktu
równoważnego, zmodyfikowanego bądź udoskonalonego z równoczesnym wycofaniem
produktu będącego przedmiotem umowy,
4) zmiana numeru katalogowego lub nazwy własnej produktu, o ile zmiana ta została dokonana
przez producenta i potwierdzona stosownymi dokumentami,
5) zmianę sposobu konfekcjonowania,
6) zmniejszenie ilości wybranych pozycji asortymentowych z jednoczesnym zwiększeniem
ilości innych pozycji asortymentowych w ramach niniejszej umowy, pod warunkiem
nieprzekroczenia wartości zadania ogółem,
7) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy nie więcej niż o 20% wartości umowy, bez prawa
dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
8) rezygnacja z zakupu niektórych pozycji bądź zmiana ilości poszczególnych pozycji spośród
wymienionych w Załączniku nr 1, w szczególności w przypadku:
a) zmiany procedury medycznej związanej z potrzebami szpitala,
b) zmiany liczby pacjentów przyjmowanych przez szpital,
9) zmiany w umowie wynikające ze zmiany przepisów prawa pod warunkiem, że cena brutto
oferowanych produktów nie ulegnie zwiększeniu.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu znaku
towarowego lub praw patentowych dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się cesji
wierzytelności wynikłych z niniejszej umowy (w tym również odsetek) bez pisemnej, uprzedniej
zgody Zamawiającego.
4. Integralną częścią umowy jest dokumentacja przetargowa, oferta Wykonawcy i inne wymienione
w umowie załączniki,
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Pzp.
6. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, wynikłe w
związku albo na podstawie niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z
propozycją ugodową drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron.
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