Załącznik nr 4
Wzór umowy
Niniejszy wzór umowy zawiera postanowienia, które
zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

zostaną

wprowadzone

do

umowy

§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
produktów leczniczych w zakresie części nr ___.

2.

Szczegółowy wykaz, liczbę oraz ceny leków, a także termin ważności i wymagany termin dostawy
zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.

Za datę wykonania dostawy uważa się dzień dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
leków w asortymencie i liczbie oraz z datą ważności nie krótszą niż 12 miesięcy od daty dostawy do
odbiorcy docelowego.

4.

Wykonawca zobowiązany będzie dowykonywaniadostaw przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym
niż 48 godzin licząc od chwili złożenia zamówienia z wyjątkiem dostaw „na cito”, które winny być
zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 3 godziny licząc od chwili złożenia zamówienia. Zamówienia
będą składane w dni powszednie w godzinach 8 – 15
§2

1.

Za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
kwotę w wysokości nie większej niż ___________________zł. brutto(słownie: 00/100). Zamawiający
dopuszcza możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej niż szacunkowa liczby leków
w przypadku wystąpienia przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie
zawarcianiniejszejumowy i w konsekwencji dopuszcza możliwość obniżenia wartości niniejszej umowy.
Zamawiający nie poniesienie z uwagi na zmiany, o których mowa wyżej, żadnych niekorzystnych
konsekwencji.

2.

Ceny jednostkowe leków są zawarte w załączniku nr 1 do umowy.

3.

Wartość brutto, o której mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu
zamówienia, dostawą do ostatecznych odbiorców oraz ubezpieczeniem na czas transportu, wymagane
przepisami prawa obciążenia fiskalne, w szczególności podatek od towarów i usług VAT oraz zysk
Wykonawcy.

4.

Płatność za wykonane dostawy będzie realizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
określającej w szczególności oznaczenie przedmiotu zamówienia, liczbę dostarczonych produktów
leczniczych, cenę jednostkową, wartość, miejsce dokonania dostawy. Termin płatności nie przekroczy
30 dni licząc od dnia wykonania dostawy i przekazania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej
faktury.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze symbolu i numeru niniejszej umowy.

6.

Za datę płatności przyjmuje się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu
do realizacji.
§3

1.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do niżej wskazanych jednostek organizacyjnych:
a) Szpital Św. Kamila, ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry,
b) Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – Lecznicze, ul. Pawła Dubiela 10, 41-800 Zabrze,
c) Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – Lecznicze, ul. Jurajska 36, 32-329 Hutki.

2.

Zamówienie będzie zrealizowane w liczbie i terminach określonych w treści załącznika nr 1
do umowy.
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3.

Za termin realizacji dostawy rozumie się datę przyjęcia dostawy oraz otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

4.

Opakowania oferowanychproduktów leczniczych winny być zgodne z wymaganiami określonymi
w treści rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących
oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.
§4

1.

Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował / a_________________ .

2.

Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie sprawował/a_________________ .
§5

1.

Wykonawca gwarantuje wysoką, zgodną z wymaganiami przepisówszczególnych, jakość przedmiotu
umowy.

2.

Termin ważności oferowanych produktów leczniczych winien być nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy do odbiorcy docelowego.

3.

Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną datę końca okresu jego
przydatności do stosowania.

4.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady, jeżeli przedmiot umowy
obarczony jest wadą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, jak również, gdy został wydany
w stanie niepełnym, w szczególności z krótszym niż określony w ust. 2 terminem ważności.

5.

W razie niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
w ciągu 7 dni o stwierdzonych brakach, widocznych uszkodzeniach lub o tym, że otrzymany lek uległ
zniszczeniu podczas przechowywania lub transportu.

6.

W przypadku stwierdzenia braków, widocznych wad, uszkodzeń lub zniszczeń w dostarczonym leku,
Wykonawca podejmie natychmiastowe działania (na własny koszt), mające wyeliminować te braki,
wady, uszkodzenia lub zniszczenia, poprzez dostarczenie brakującego leku albo wymianę częściową
lub całkowitą.

7.

Dostawa brakującego leku lub wymiana na wolny od wad, zniszczeń lub uszkodzeń nastąpi w ciągu 5
dni od otrzymania informacji od Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach.

8.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ukrytych (w ciągu całego okresu użytkowania
leku, jednak nie dłużej niż w terminie jego ważności), Wykonawca wymieni wadliwy lek na swój koszt,
w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykryciu wad. W tych okolicznościach na żądanie
Wykonawcy, wadliwy lek zostanie zwrócony na jego koszt, w terminie uzgodnionym przez obie Strony.

9.

W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać przeprowadzenia
ekspertyzy przez właściwy organ. W przypadku potwierdzenia się zastrzeżeń Zamawiającego
w stosunku do dostarczonego przedmiotu umowy, koszt wskazanej wyżej ekspertyzy obciąża
Wykonawcę.

10. Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy przez bezpośredniego odbiorcę, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niezgodnego z instrukcją producenta postępowania.
§6
1.

Strony ustalają odpowiedzialność
w formie kar umownych.

za

niewykonanie

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

lub

nienależyte

wykonanie

umowy

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej części umowy,
b) za niewykonanie przedmiotu umowy, w szczególności poprzez dostawę leku niespełniającego
wymagań Zamawiającego określonych w treści załącznika nr 1 do umowy lub nie wywiązanie się
przez okres 3 dni z zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 7 i 8 – w wysokości 10 %
niewykonanej lub nienależycie wykonanej wartości brutto części dostawy,
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c)

za zwłokę w terminach dostawy określonych w § 1 ust. 3 oraz w § 5 ust. 7 i 8 – w wysokości 0, 5 %
ceny nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.

3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od
umowy z przyczyn innych niż leżące po stronie Wykonawcy wskazane w pkt a) – w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

4.

Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy szkody.
§7

1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, od dnia ____ do dnia ____.

2.

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepisami
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli Stron i winny być dokonywane jedynie
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności dokonania zmiany umowy bez zachowania tej formy.
§9
Prawa i obowiązki Wykonawcy, wynikające z zapisów niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone bez
pisemnej zgody Zamawiającego na podmioty bądź osoby trzecie.
§ 10
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny.

2.

Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe z realizacji
niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11

Umowę sporządzono
ze Stron.
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