Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA - wzór

zawarta w Krakowie, w dniu .......................r. pomiędzy:
Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielicka 267, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr
KRS 0000057996, posiadającym NIP nr 679-20-26-141 oraz REGON nr 351239953, zwanym w treści
umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
Janusza Czekaja – Dyrektora,
a
……………….………………….......................................................................,
zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP 7/2018 o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§1
1.

WYKONAWCA zobowiązuje się sprzedawać ZAMAWIAJĄCEMU produkty lecznicze, których
szczegółowy opis, ilości oraz cena zostały wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2.

Ilości towaru wskazana w załączniku nr 1 jest ilością maksymalną. ZAMAWIAJĄCY będzie
kupował towar w okresie obowiązywania umowy według jego rzeczywistych potrzeb. Ilość towaru
kupiona przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie obowiązywania umowy może być niższa niż podana
w załączniku nr 1.

3.

W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 2 zdanie trzecie, WYKONAWCA nie może
dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO żadnych roszczeń z tytułu nie zakupienia całości towaru
wskazanego z załączniku nr 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się kupić w okresie obowiązywania umowy towar o łącznej wartości
brutto co najmniej 50% kwoty wskazanej w §4.

5.

W przypadku udokumentowanego braku towaru o nazwie handlowej wskazanej w załączniku nr
1, WYKONAWCA będzie miał prawo sprzedać ZAMAWIAJĄCEMU towar równoważny,
odpowiadający nazwie międzynarodowej lub opisowi oraz postaci, dawce i liczbie sztuk w
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opakowaniu wskazanym w załączniku nr 1, przy zachowaniu cen jednostkowych oraz po
uprzednim zaakceptowaniu towaru równoważnego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zmiany w tym
zakresie nie wymagają aneksu do umowy.
6.

WYKONAWCA zobowiązuje się, że sprzedawany towar będzie dopuszczony do obrotu i
stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą
oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne.

7.

WYKONAWCA oświadcza, że posiada wszelkie aktualnie zezwolenia na obrót w Polsce.

8.

WYKONAWCA zobowiązuje się sprzedawać towar także w razie wystąpienia sytuacji
kryzysowych, zagrożenia Państwa i wojny.
§2

1.

Towar będzie sprzedawany ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ partiami. Dokładne ilości
towaru w poszczególnych partiach wskazywane będą WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO w
zamówieniach przesyłanych za pomocą faxu lub telefonicznie.

2.

Wydanie poszczególnych partii towaru przez WYKONAWCĘ następować będzie w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie 2/4/6/8 dni roboczych (od poniedziałku do piątku bez dni
ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia określonego w ust. 1.

3.

W wyjątkowych sytuacjach, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo zamówienia towaru „na cito”. W
takiej sytuacji WYKONAWCA jest zobowiązany wydać towar na drugi dzień roboczy (od
poniedziałku do piątku bez dni ustawowo wolnych od pracy) po otrzymaniu zamówienia
określonego w ust. 1.

4.

Osobą upoważnioną do składania zamówień oraz odbioru towaru ze strony ZAMAWIAJĄCEGO
jest Grzegorz Michalec.

5.

Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania zamówień ze strony WYKONAWCY oraz numerów
faxów i telefonów, na które można składać zamówienia, zostaną ustalone w kontaktach
roboczych.

6.

WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt i na własną odpowiedzialność
do obiektu ZAMAWIAJĄCEGO, w którym towar ten będzie składowany i tam towar rozładować na
półkę.

7.

WYKONAWCA zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu.
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§3
1. Odbioru ilościowego i jakościowego towaru ZAMAWIAJĄCY dokona w dniu wydania towaru.
2. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmowy odbioru od WYKONAWCY towaru nie odpowiadającego
wymogom jakościowym lub ilościowym. W takiej sytuacji WYKONAWCA ma obowiązek wymienić
towar na pełnowartościowy lub uzupełnić ilość i wydać go w przeciągu 24 godzin.
3. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych towaru po jego odbiorze, ZAMAWIAJĄCY
wyśle bezzwłocznie WYKONAWCY zawiadomienie o tym fakcie (reklamacja).
4. Zgłoszoną

reklamację

WYKONAWCA

zobowiązany

jest

rozpatrzyć

i

zawiadomić

ZAMAWIAJĄCEGO o zajętym stanowisku w terminie dwóch dni roboczych, licząc od dnia
zgłoszenia, pod rygorem uznania reklamacji za zasadną. W razie uwzględnienia reklamacji,
WYKONAWCA wyda towar wolny od wad w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia
zgłoszenia reklamacji.
5. ZAMAWIAJĄCY nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar. Termin zapłaty za towar wydany w
wyniku uwzględnienia reklamacji biegnie od daty jego wydania, chyba że do dnia wydania nie
doszło jeszcze do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU faktury VAT.
6. Wymiana towaru na wolny od wad nastąpi na koszt WYKONAWCY.

§4
Całkowita cena za towar, którego maksymalną ilość określono w załączniku nr 1 do umowy, wynosi
……………….. zł brutto (słownie:............................................................................................................).
§5
1. Zapłata przez ZAMAWIAJĄCEGO ceny za sprzedany towar następować będzie przelewem na
rachunek bankowy WYKONAWCY nr ……………………………….……………………………………..
2. Podstawą do zapłaty ceny za sprzedany towar będą faktury VAT wystawiane przez WYKONAWCĘ
po wydaniu każdej zamówionej przez ZAMAWIAJĄCEGO partii towaru. Faktury VAT opiewać będą
na wartość sprzedanej partii towaru.
3. Zapłata na rzecz WYKONAWCY następować będzie w terminie do 30/60 dni od daty otrzymania
przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień § 3.
4. Za

termin

dokonania

zapłaty

przyjmuje

się

datę

obciążenia

rachunku

bankowego

ZAMAWIAJĄCEGO.
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5. Cesja

wierzytelności

WYKONAWCY

wynikających

z

niniejszej

umowy

wymaga

zgody

ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§6
1.

W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących
WYKONAWCY, a w szczególności jej wypowiedzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn
określonych w § 8 ust. 4, ZAMAWIAJĄCY może żądać kary umownej w wysokości 3% ceny brutto
określonej w § 4.

2.

W przypadku zwłoki w wydaniu zamówionego towaru (co ma miejsce również w przypadku
wydania towaru niezgodnie z zamówieniem) albo w wykonaniu złożonej przez ZAMAWIAJĄCEGO
reklamacji, ZAMAWIAJĄCY może żądać kary umownej w wysokości 2% ceny brutto zamówionej
partii towaru albo partii towaru objętej reklamacją, za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 20%
tej ceny.

3.

ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącać naliczone kary umowne z wierzytelnościami WYKONAWCY
z tytułu zapłaty ceny, bez uprzedniego wezwania do zapłaty kary. W takim przypadku przyjmuje
się, że wierzytelność z tytułu kary umownej stała się wymagalna w dniu potrącenia.

4.

ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara
umowna nie pokryje całości szkody.

§7
1. Zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
a. zwiększenie podanej w załączniku ilości danego towaru, przy jednoczesnym zmniejszeniu
ilości innego towaru, tak by całkowita cena za towar wskazana w § 4 nie uległa zwiększeniu,
b. długotrwały brak produkcji oferowanego towaru, zakończenie produkcji oferowanego towaru
lub wygaśnięcie rejestracji oferowanego towaru - w takiej sytuacji WYKONAWCA w
porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM zaproponuje inny towar o tym samym działaniu
farmakologicznym lub towar o tej samej nazwie międzynarodowej, lecz innej nazwie
handlowej, różniący się np. objętością lub zawartością substancji czynnej; cena jednostkowa
proponowanego towaru nie może być wyższa niż towaru oferowanego w załączniku nr 1, przy
uwzględnieniu różnic odnośnie dawki, postaci i pakowania; w przypadku braku możliwości
zachowania warunku określonego w zdaniu poprzednim bez rażącej straty dla Wykonawcy,
Wykonawca nie będzie miał obowiązku sprzedaży tego towaru,
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c.

zmiana liczby sztuk w opakowaniu jednostkowym wynikająca z przyczyn nie dotyczących
WYKONAWCY – w takiej sytuacji nie może ulec zmianie cena za jedną sztukę,

d. zmiana przepisów prawa wpływająca na treść umowy, a zwłaszcza przepisów ustalających
urzędową cenę zbytu; w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie
cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
1. Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia, tj. do dnia ………………………….. r.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. WYKONAWCA ma prawo wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów.
4. W przypadku powtarzających się przypadków (co najmniej trzykrotnie w okresie obowiązywania
umowy)

występowania

ilościowych

lub

jakościowych

wad

dostarczanego

towaru

albo

powtarzających się przypadków (co najmniej trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy)
opóźnień w wydaniu zamówionego towaru albo innego rażącego naruszenia (chociażby
jednorazowego) przez WYKONAWCĘ postanowień umowy, wypowiedzenie umowy w takim
przypadku przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie traktowane jako wypowiedzenie z ważnych powodów
i może nastąpić bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego, a zwłaszcza dotyczące
umowy zlecenia.
§ 10
Wszystkie sprawy sporne związane z niniejszą umową Strony poddają rozstrzyganiu sądowi
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
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