Załącznik Nr 6 do SIWZ
UMOWA DOSTAWY NR DZP - 37/2020/…
- projekt Zawarta w Bytomiu dnia … pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, wpisanym do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000054127, NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271, który reprezentuje:
…...................
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…...................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
§1
PODSTAWA ZAWARCIA
Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia opisany w §
2 niniejszej umowy.
§2
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego wyrobów
medycznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Serca (Pakiet Nr …), zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą
złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP 37/2020.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania przedmiotu zamówienia w ilościach
uzależnionych od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (dostawy częściowe).
3. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 nie niesie dla Zamawiającego żadnych
negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia
na przedmiot zamówienia zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi
odstąpienia od umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie
odszkodowawcze.
§3
WARUNKI DOSTAWY
1. Dostawy częściowe realizowane będą sukcesywnie w oparciu o każdorazowe zamówienia,
określające ilość oraz asortyment, przesłane faxem lub e-mailem do Wykonawcy. W przypadku
odmowy realizacji dostawy, Wykonawca w terminie do 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny
od otrzymania zamówienia, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego faksem lub e-mailem.
2. W przypadku odmowy realizacji dostawy lub jej części Zamawiający może dokonać zakupu wraz
z dostawą u innego Dostawcy obciążając Wykonawcę różnicą ceny oraz ryzykiem wynikającym z
zakupu u innego Dostawcy. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych, o
których mowa w § 7 ust. 1.1.
3. Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia
przesłania zamówienia faxem lub e-mailem.

4. Dostawy będą dostarczone loco Apteka Zamawiającego na koszt Wykonawcy wraz z
wyładunkiem. Ubezpieczenie na czas transportu do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości każdorazowego zamówienia w jednorazowej
dostawie. Nie zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako zwłoka w
realizacji dostawy częściowej.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych
pozycji asortymentowych w terminie późniejszym pod warunkiem uprzedniego przekazania
informacji pisemnej faxem lub e-mailem wraz z podaniem uzasadnienia nie wywiązania się z
postanowień umowy i określeniem tego terminu. Zamawiający uzależnia dopuszczalność realizacji
poszczególnych pozycji asortymentowych w terminie późniejszym od uzyskania jego uprzedniej
zgody.
7. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6 Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia, o
którym mowa w § 3 ust. 2 z zastrzeżeniem, że poinformuje faxem lub mailem o tym fakcie
Wykonawcę, co jest równoznaczne z rezygnacją z części dostawy, o której mowa w § 3 ust. 6.
8. W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy:
a) Zamawiający reprezentowany będzie przez: …, tel. …, fax: …; e-mail: …,
b) Wykonawca reprezentowany będzie przez: …, tel. …, fax: …; e-mail: …,
9. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić
przyjęcia dostawy, jeżeli:
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i
oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opakowanie będzie naruszone,
- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia, zaoferowanym do
postępowania i wyszczególnionym w arkuszach cenowych stanowiących załącznik nn. do umowy.
10. Strony ustalają, iż na potrzeby realizacji niniejszej umowy utworzony zostanie depozyt
wyrobów medycznych (dot. pakietów nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43,44,45,47,48,49,50,52,53).
Ustala się następujące zasady funkcjonowania depozytu:
a) Wykonawca złoży w depozyt do siedziby Zamawiającego wyroby medyczne będące
przedmiotem niniejszej umowy w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym koszt
depozytu nie stanowi odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej;
b) Strony ustalają, iż Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 10 lit. k) złoży w depozyt
wyroby medyczne w ilości uzgodnionej z Zamawiającym, ale nie mniejszej niż po 1 szt. z każdej
pozycji;
c) Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, podpisanego
przez Strony;
d) Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: ......................................
e) Pobranie wyrobów medycznych z depozytu przez Zamawiającego w celu ich zastosowania
skutkuje przejściem ich własności na Zamawiającego;
f) o powyższym fakcie Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych, zawiadomić
Wykonawcę, przesyłając mu faksem lub e-mailem dokument określający rodzaj zużytych wyrobów
medycznych z podaniem nazwy, numeru katalogowego i ilości sztuk,
g) zawiadomienie to stanowi podstawę wystawienia faktury VAT oraz odpowiedniego uzupełnienia
depozytu w terminie zawartym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy;
h) uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie
raportu zużytych wyrobów, przesyłanych po każdorazowym zużyciu;
i) Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania wyrobów medycznych
dostarczonych do depozytu na podstawie dokumentu magazynowego, tak by zachować je w stanie
niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej i udowodnionej szkody powstałej w
czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych na przechowanie;
j) Wykonawca ma prawo, w uzgodnionym terminie, do kontroli depozytu i warunków, w których
wyroby są przechowywane;

k) Strony ustalają utworzenie depozytu, w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
11. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego przedłoży deklarację zgodności producenta oraz
certyfikat zgodności z Dyrektywą MDD 93/42/EEC wydany przez jednostkę notyfikowaną.
12. Termin ważności wyrobów medycznych musi wynosić co najmniej 12 miesięcy licząc od daty
każdorazowej dostawy wyrobów medycznych do depozytu Zamawiającego.
§4
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Umowa zostaje zawarta na czas określony: 12 miesięcy, tj.:
od dnia .............. do dnia .....................
§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za realizację każdorazowego zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie, zgodne z cenami zawartymi w załączniku Nr 1 do umowy, który stanowi podstawę
do rozliczeń finansowych między stronami.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. Wartość umowy ustalona na dzień jej zawarcia nie może przekroczyć kwoty:
wartość netto ..., słownie: … zł 00/100,
wartość z podatkiem VAT ..., słownie: … zł 00/100,
4. Powyższe ceny obowiązują przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 10.
§6
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia wraz z
prawidłowo wystawioną fakturą VAT.
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1. w przypadku niezrealizowania w terminie określonym w § 3 ust. 3 dostawy częściowej karę
umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień
opóźnienia do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na
podstawie § 9 ust 3.
1.2. w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 8 ust. 2 karę w wysokości
0,3 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia
zrealizowania dostawy lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie § 9 ust 3.
1.3. w przypadku o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy karę umowną w wysokości 10 % wartości
brutto dostaw niezrealizowanych w ramach niniejszej umowy do dnia rozwiązania niniejszej
umowy.
1.4. w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 10 ust. 6 lub § 10 ust. 7 w wysokości 10
% łącznej ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy za każdy przypadek naruszenia.
2. Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
naliczonych kar umownych.

§8
REKLAMACJE
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 7 dni od jej
zgłoszenia. Reklamacja może zostać złożona faxem lub mailem. Nierozpoznanie reklamacji we
wskazanym wyżej terminie traktowane jest jako uznanie reklamacji przez Wykonawcę. Przez
rozpatrzenie reklamacji strony rozumieją dostarczenie Zamawiającemu stanowiska Wykonawcy
mailem, faxem lub pisemnie najpóźniej ostatniego dnia terminu do godziny 15.00.
2. Wykonawca w ciągu 48 godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do wykonania dostawy
zgodnie z zamówieniem oraz odebrania wadliwych towarów.
3. W przypadku naruszania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 2 Zamawiający ma prawo
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 z zastrzeżeniem, że poinformuje faxem lub
mailem o tym fakcie Wykonawcę, co jest równoznaczne z rezygnacją z wykonania dostawy, o
której mowa w § 8 ust. 2.
§9
WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku 3- krotnego niezrealizowania lub nienależytego wykonania postanowień umowy,
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy,
obciążając go karą, o której mowa w § 7 ust. 1.3 niniejszej umowy.
2. 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy lub realizacji reklamacji Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części dotyczącej – według wyboru Zamawiającego niezrealizowanej części dostawy lub reklamacji, lub całej częściowej dostawy. Uprawnienie
Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dniu od dnia upływu terminu dostawy lub realizacji
reklamacji.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach
opisanych poniżej:
1. 1 Wnioskowanie o zmianę – Strony:
a) Wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany;
b) Wniosek Zamawiającego, aby wykonawca przedłożył propozycję zmian;
c) Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany.
1. 2. Opis zmiany:
a) zmiana umowy, z zastrzeżeniem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego, w tym w
szczególności: obniżenie cen;
b) ustawowa zmiana podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulega wartość brutto umowy (ceny
jednostkowe i wartość netto pozostają bez zmian);
c) zaoferowanie w wyniku postępu technologicznego produktów o lepszych parametrach w cenie
oferowanej w postępowaniu przetargowym, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru
katalogowego;
d) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty równoważne o
takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym, wraz
ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
e) zmiana, której przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy;
f) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
g) siła wyższa.;
h) wydłużenie okresu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania całości asortymentu
ujętego w umowie;
i) zmiana terminu realizacji płatności w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w ustawie z
dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
j) zmiana w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu ujętego w niniejszej umowie,
uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego powstałych w okresie obowiązywania umowy,
jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy.
1. 3. Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę;
a) Opis proponowanej zmiany;
b) Termin wprowadzenia zmian;
c) Należy podać, w jaki sposób i dlaczego zmiana jest konieczna dla wykonania umowy.
1. 4. Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego, co najmniej
na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do Kancelarii głównej
Zamawiającego.
1.5. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski niezawierające elementów opisanych powyżej nie
będą rozpatrywane.
2. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków w niej wskazanych, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. W przypadku zmiany wartości umowy, na podstawie § 10 ust. 1.2 ppkt b), nie jest wymagany
aneks do umowy, a zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w życie zmienionej stawki
VAT. W takim przypadku wartości netto wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś wartości brutto
ulegają zmianie stosownie do zmienionej stawki podatku VAT.
4. W przypadku zmiany opisanej w § 10 ust. 1.2 ppkt j), nie jest wymagany aneks do umowy.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę
wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu
zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest
nieważna.
6. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
pod rygorem bezskuteczności:
a) jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w
tym wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi
należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
b) nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub
pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;
c) nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku
subrogacji ustawowej lub umownej;
d) celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową
działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w
zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in.
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść
umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę
zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.
8. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

a) zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez
Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na
rachunek Wykonawcy;
b) umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek
formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może
nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
9. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
10. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny,
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
- formularz cenowy;
- …….

WYKONAWCA

