                                                                                                            Załącznik nr 1 do umowy
nr ZP/221/          /     z dnia            r

                                    		Warunki przechowywania wyrobów
§ 1
	Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Kupującemu na przechowanie na warunkach określonych w niniejszym załączniku wyroby stanowiące przedmiot  umowy nr ZP/221/    /………. z dnia ………….2020r  zwane dalej „wyrobami”.

2. Ceny wyrobów stanowiących przedmiot przechowania odpowiadają cenom wyrobów wynikającym z oferty Sprzedawcy  i formularzy cen jednostkowych.
3. Ilekroć w dalszej części niniejszego załącznika zostanie użyty zwrot:
a) „umowa sprzedaży” - należy przez to rozumieć umowę sprzedaży z dnia ……………. znak: ZP/221/…………  zawartą pomiędzy SPSK nr 2 PUM w Szczecinie i firmą …………..
b) „ przechowanie”, „ depozyt”  – należy przez to rozumieć warunki przechowywania wyrobów określone w niniejszym  załączniku. 
  §2
Maksymalna ilość wyrobów pozostających przez okres realizacji umowy w depozycie wynosi 30% ilości wyrobów w poszczególnych pozycjach określonej w umowie sprzedaży. W depozycie musi znajdować się co najmniej jeden rozmiar z każdego produktu.
§ 3
1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Kupującemu w celu przechowania pierwszą partię wyrobów nie później niż w ciągu max. 5 dni roboczych po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapotrzebowania złożonego przez Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej zawierającego ilość i rodzaj wyrobów stanowiących przedmiot przechowania. 
2. Sprzedawca zobowiązany jest przekazać wyroby do Magazynu Głównego Kupującego zlokalizowanego w siedzibie Kupującego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 na podstawie stosownego dokumentu (np. dokument „Wz”, protokół przekazania, itp.) zawierającego informacje identyfikujące wyroby, co najmniej takie jak: nazwa, nr katalogowy, nr serii, rozmiar, termin ważności, ilość sztuk. Magazyn Główny Kupującego zobowiązany jest potwierdzić Sprzedawcy przyjęcie wyrobów na przechowanie.
3. Jednostką organizacyjną Kupującego uprawnioną do przyjmowania od Sprzedawcy wyrobów zarówno na podstawie umowy sprzedaży oraz na podstawie niniejszej warunków przechowywania jest wyłącznie Magazyn Główny Kupującego. Przekazanie wyrobów przez Sprzedawcę do innej jednostki Kupującego, aniżeli Magazyn Główny, następuje na ryzyko Sprzedawcy i Sprzedawca nie ma prawa domagać się zapłaty za wyroby przekazane bezpośrednio użytkownikowi (Klinice) bądź innej jednostce organizacyjnej Kupującego. 
§ 4
1. Kupujący zobowiązuje się przez okres realizacji umowy sprzedaży nieodpłatnie przechowywać wyroby przekazane przez Sprzedawcę na przechowanie.
2. Kupujący zobowiązuje się przechowywać wyroby zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji producenta wyrobów oraz zabezpieczyć wyroby przed kradzieżą i zniszczeniem. 
§ 5
1.Wyroby przekazane przez Sprzedawcę na przechowanie stanowią własność Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust 4.
2. W przypadku zapotrzebowania na przechowywane wyroby w związku z potrzebą użycia wyrobów do wykonania pacjentowi operacji Kupujący ma prawo pobrać wyroby z depozytu. 
3. W przypadku zużycia wyrobów do wykonania operacji Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Kupującego przesyła Sprzedawcy faxem informacje określające nazwę, rodzaj, symbol i ilość sztuk zużytych wyrobów wraz z dopiskiem „depozyt”. Informacja przesyłana jest nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po użyciu wyrobów do wykonania operacji.
4. Pobranie wyrobów w trybie ust 2 jest równoznaczne z wydaniem wyrobów Kupującemu przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy sprzedaży i przenosi własność wyrobów na Kupującego oraz stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
§ 6
	W celu uzupełnienia wyrobów pozostających w depozycie Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Kupującego prześle Sprzedawcy zamówienie określające parametry i rodzaj wyrobów.
	Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć do Magazynu Głównego wyroby, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust 1. 



§ 7
1. Kupujący zobowiązany jest zgłaszać Sprzedawcy niezwłocznie braki ilościowe wyrobów przekazanych w depozyt oraz wady, których ujawnienie nie było możliwe przy odbiorze wyrobów od przedstawiciela Sprzedawcy - możliwe do wykrycia bez otwarcia opakowania a w szczególności brak etykiet i instrukcji, uszkodzenie opakowania, z zastrzeżeniem ust 3.
2. Z ujawnienia braków ilościowych i wad, o których mowa w ust 1 Kupujący sporządza komisyjny protokół reklamacyjny, który przesyła faxem Sprzedawcy nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od ujawnienia braku ilościowego, wady opakowania bądź oznakowania.
3. Zasady i terminy zgłaszania przez Kupującego wad wyrobów możliwych do wykrycia po otwarciu opakowania reguluje umowa sprzedaży.
 § 8
1. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od otrzymania protokołu reklamacyjnego oraz dostarczyć Kupującemu nowy wyrób w miejsce wyrobu brakującego bądź wadliwie oznakowanego (opakowanego).
2. Kupujący zobowiązany jest dokonać zwrotu Sprzedawcy zareklamowanego wyrobu w ciągu 2 dni roboczych, o ile Sprzedawca po otrzymaniu reklamacji przesłanej faxem nie przekaże Kupującemu żądania aby wyrób został przekazany w terminie późniejszym bądź wydany przedstawicielowi Sprzedawcy.
§ 9
1.W okresie przechowywania wyrobów przez Kupującego strony zobowiązane są przeprowadzać inwentaryzację wyrobów pozostających w depozycie Szpitala nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy a ponadto:
a) w każdym przypadku, gdy żądanie takie zgłosi druga strona,
b) na dzień zakończenia przechowywania wyrobów 
2. Po zakończeniu realizacji  umowy sprzedaży  Kupujący zobowiązany jest wydać Sprzedawcy wyroby w ilości ustalonej w drodze inwentaryzacji, o której mowa w ust 1 lit b).
3. Za brakujące wyroby Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę wyrobów określoną w umowie sprzedaży.
*niepotrzebne skreślić



