Wzór umowy
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie się Wykonawcy do sprzedaży odczynników wraz
z dzierżawą analizatora oraz zobowiązanie się Zamawiającego do dokonania zapłaty za należycie
wykonane dostawy w wysokości i terminie wskazanych w treści niniejszej umowy.
2. Szczegółowy asortyment, ilości i ceny jednostkowe oraz wysokość czynszu dzierżawnego, a także
wymagane parametry dla aparatu i odczynników określa załącznik nr 1, stanowiący integralną
część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy o którym mowa w ust.1 został dopuszczony do
obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych na
podstawie n/wym. dokumentów:
a) w zakresie odczynników laboratoryjnych - Deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla
wyrobu medycznego,
b) w zakresie aparatu - Deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego.
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§ 2
Wartość umowy
Wartość umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1, wynosi __________ PLN brutto, w tym ___% VAT
(słownie brutto : _____________________). Szczegółowe zestawienie cenowe zawiera załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
Strony ustalają, że wartość umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w
tym m.in. dostawę oferowanych produktów do Laboratorium mieszczącego się w siedzibie
Zamawiającego, koszt rozładunku towaru, koszt dzierżawy aparatu, przeszkolenie personelu
Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatu, koszt dokumentacji oraz podatek
VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ceny określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy pozostają niezmienne przez cały okres
trwania umowy. W tym terminie ceny mogą zmienione jedynie ze względu na zmianę stawki VAT.
O planowanej zmianie cen Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego na piśmie na 7 dni
przed planowaną zmianą. Wszelkie zmiany cen muszą być udokumentowane. Wykonawcy nie
wolno fakturować dostaw po cenach odbiegających od cen ofertowych bez uprzedniego
wskazania okoliczności powodującej zmianę oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb.
§ 3
Płatność

1. Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu wszystkich
warunków umowy w zakresie każdej dostawy w terminie nie dłuższym niż 30

dni od daty

otrzymania przez Zamawiającego faktury.
2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania
odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.
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§ 4
Warunki i terminy dostaw
1. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 36 miesięcy od daty rozpoczęcia
obowiązywania umowy tj. ____________________.
2. Dostawa aparatu do dzierżawy nastąpi w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z aparatem instrukcji obsługi w jęz.
polskim.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw częściowych przedmiotu umowy, stosownie
do potrzeb Zamawiającego, w terminie 5 dni od chwili otrzymania zamówienia pisemnego,
złożonego przez Kierownika Laboratorium.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym na swój koszt i ryzyko do
Laboratorium Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości produktów od określonej w załączniku
nr 1 do umowy, o ile czynniki ekonomiczne lub społeczne wykażą konieczność takiego
postępowania.
6. Nie dopuszcza się zamienników w oferowanym przedmiocie zamówienia. Wyjątek stanowią
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć np. wystąpienia zagrożenia sanitarno epidemiologicznego, a może mieć to wpływ na ratowanie życia lub ukazanie się na rynku nowego
zamiennika, a jego zakup stanowi dodatni wpływ na rachunek ekonomiczny dla Zamawiającego,
jednak zastosowanie jego nie spowoduje ujemnych skutków w pracy dzierżawionego aparatu czy
zaprzestanie produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia.
7. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę preparatów o terminie ważności krótszym, niż
określone w § 5 Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
8. Dostarczenie przedmiotu zamówienia winno następować wraz z :
a)

ulotką w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego
użytkownika informacje,

b) instrukcją w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu
umowy.
9. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
10. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie lub telefonicznie, nie
później jednak niż w ciągu 7 dni od daty ich wykrycia.
11. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 5
Termin gwarancji i ważności
1.

Minimalny termin

ważności dostarczanych odczynników,

liczony od daty dostawy, będzie

wynosił minimum 3 miesiace.
2.

Okres gwarancji dla dzierżawionego analizatora będzie obejmował cały okres trwania umowy.
§ 6
Reklamacje

1. W razie stwierdzenia niezgodności z zamówieniem Zamawiający w ciągu 7 dni zawiadomi
Wykonawcę o wadach, bądź uszkodzeniach otrzymanego towaru lub jego nieprawidłowym
działaniu.
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2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących dostarczonego towaru Wykonawca
przystąpi do ich usunięcia w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia i podejmie wszelkie kroki
niezbędne do jak najszybszego dostarczenia towaru pełnowartościowego lub jak najszybszego
przywrócenia prawidłowej pracy dzierżawionego aparatu (jeśli dotyczy), nie dłuższym jednak niż 7
dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o nieprawidłowościach.
3. W przypadku stwierdzenia wad bądź uszkodzeń w dostarczonym w ramach dzierżawy
aparacie/sprzęcie Wykonawca podejmie natychmiastowe działania na swój koszt mające
wyeliminować te wady lub uszkodzenia poprzez naprawę, wymianę podzespołów albo wymianę
całego sprzętu. Naprawa lub wymiana powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o wykryciu wady przez Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ukrytych w dostarczonym towarze
Wykonawca wymieni niepełnowartościowy towar lub naprawi, ewentualnie wymieni uszkodzony
sprzęt albo jego część (w zależności od rodzaju wady) na swój koszt w ciągu 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wykryciu wady.
§ 7
Kary umowne
1. W przypadku zwłoki w dostawie, naprawie lub wymianie towaru na wolny od wad, Zamawiający
ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej
części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z należności
Wykonawcy określonej na fakturze w dniu zapłaty należności.
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie towaru w terminie dłuższym niż 14 dni, Zamawiający
ma prawo odstąpić od umowy zachowując uprawnienia określone w punkcie 1 i 2 , do których
prawo powstało przed dniem odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia
Zamawiającemu odsetek ustawowych.
§ 8
Odstąpienie i rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że
wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
2. Zamawiający może również rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażąco
nienależytego wykonywania dostaw lub w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę
postanowień niniejszej umowy.
§ 9
Postanowienia końcowe
Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie
której został wybrany Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt. 1-9 poniżej:
1)

zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze stron, w tym zmiany danych podmiotowych
Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia, itp.);
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2)

w przypadku zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej
niż przewidywana liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach niższych od ponoszonych przez
Zamawiającego kosztów tych świadczeń, co miało zasadniczy wpływ na sytuację majątkową
Zamawiającego – w zakresie zmniejszenia ilości w stosunku do określonych w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy,

3)

zmiany ilości zamawianego asortymentu w stosunku do określonej w formularzu asortymentowocenowym – załącznik nr 1 do niniejszej umowy, pod warunkiem, że wartość umowy określona w
§ 2 ust. 1 nie ulegnie przekroczeniu.

4)

zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw,
do których mają zastosowanie zmienione przepisy;

5)

w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to
zmiany przedmiotu umowy;

6)

zmiany w zakresie przedłużenia jej obowiązywania o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w sytuacji
częściowego niezrealizowania ilości określonych w tabelach asortymentowo – cenowych,

7)

zmiany w umowie w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu
będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
potwierdzenia

stosownym

dokumentem

zaprzestania

wytwarzania

produktu

oraz

do

przedstawienia Zamawiającemu propozycji
zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie
zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż
w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez
Zamawiającego propozycji zamiennika;
8)

zmiany cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości
opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w
stosunku do ceny objętej umową;

9) jeżeli z powodu okoliczności niezawinionych przez żadną ze stron wykonanie przedmiotu umowy
w terminie określonym umową, jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,
§ 10
1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do
umowy.
2. Bez uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Zamawiającego oraz w przypadku
określonym w art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej, Wykonawca nie może dokonać cesji
jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy wobec Zamawiającego
na osoby trzecie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepis Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Wykaz załączników do umowy:
Załącznik nr 1- formularz asortymentowo- cenowy.
za Wykonawcę

za Zamawiającego
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