Załącznik 5
Projekt umowy
Zawarta w dniu …………… 2011 roku we Wrocławiu pomiędzy:
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr
0000080823, REGON 930179200, NIP 8942479165,
reprezentowanym przez:
Halinę Flisiak-Antonijczuk - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
........................................................................... z siedzibą w ......................................... przy
ulicy ………….. wpisaną do rejestru działalności gospodarczej pod nr ……. lub Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr…………………………,
reprezentowaną przez:
.................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o zamówienie publiczne (ZP-1-2011) na „Dostawę leków i materiałów opatrunkowych do
apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej
treści:

§1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje leki i materiały szczegółowo opisane wraz z
podaniem ich rodzaju i ilości w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
2. Wartość umowy brutto wynosi …………….. (słownie: ………. 00/100) i zawiera należny podatek
od towarów i usług - Wartość umowy netto wynosi ………….… PLN.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru niż podane
w załączniku nr 1. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza
roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar.

§2
1. Dostawy będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Zamawiający wskaże miejsce dostarczenia partii towaru na druku zamówienia.
3. Dostawy zamówionego towaru następować będą w terminie do 2 dni roboczych
licząc od dnia przesłania zamówienia faxem lub e-mailem, lub telefonicznie za
wyjątkiem zamówień realizowanych w trybie „pilnym”, tj. w ciągu 24 godzin od
przesłania zamówienia.
4. Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:
1) ulotki w języku polskim, zawierające, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika
informacje,
2) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy.
5. Za termin realizacji dostawy Strony uznają dzień złożenia podpisu na protokole odbioru dostawy
przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego, którymi są:

......................................
6. Do każdego zamówienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę
towaru będącego przedmiotem dostawy – prawidłowo wystawiona faktura VAT.
7. Termin przydatności do użycia leków będących przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż
12 miesięcy od daty dostawy leków oraz min. 6 miesięcy dla dostawy ziół......
§3
1. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez okres trwania umowy, z
zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku
VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiana stawki podatku od towarów i usług następuje
z dniem wejścia w życie aktu prawa powszechnie obowiązującego wprowadzającego nową stawkę
podatku od towarów i usług.
4. W przypadku innym niż w ust. 2, ewentualny koszt związany ze wzrostem ceny jednostkowej leży
po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto, tak aby cena
jednostkowa brutto pozostała stała.
5. Termin płatności Strony ustaliły na 30 dni licząc od dnia dostawy zamówionego towaru wraz
z prawidłowo wystawioną fakturą.
6. Należność będzie przekazywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.
7. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną mu
kwotą.
§4
1. Kary umowne przysługują Zamawiającemu:
1) w wysokości 10% wartości umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn od
niego zależnych lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
2) w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, w razie opóźnienia w realizacji dostawy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy,
a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§5
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdej chwili:
1) w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub z opóźnieniem,
2) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny.
2. Z tytułu, o którym mowa w ust. 1 nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza
roszczeniem o zapłacenie za towar już dostarczony Zamawiającemu.
§6
1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze
Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji reklamacji Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych
od chwili zgłoszenia reklamacji.
3. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może
zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
5. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania
niezwłocznej wymiany na wolny od wad w przypadku:
1) dostarczenia towaru złej jakości,
2) dostarczenia towaru niezgodnego z umową / zamówieniem,
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem.
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§7
Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§8
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw
patentowych w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

§9
Umowa obowiązuje od daty udzielenia zamówienia przez okres 12 miesięcy.
§ 10
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień niniejszej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym
zakresie:
1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy
wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez konieczności zmiany
wartości przedmiotu umowy w ramach danego zadania, o której mowa w § 1 ust. 2
niniejszej umowy;
2) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem
umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku,
o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;
3) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego,
które wymagałyby dokonanie takich zmian;
4) zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
5) zakupu towaru o tych samych parametrach, lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny
producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie;
6) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy,
z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa
w § 1 ust. 2 niniejszej umowy;
7) zamiany
poszczególnego
asortymentu,
będącego
przedmiotem
umowy
i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub
wstrzymania jego produkcji itp., a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu
zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortymentem równoważny lub
biorównoważny, pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym
również cenę jednostkową netto i brutto;
8) wprowadzenia wszelkich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
9) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz;
10) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy
wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta,
z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
3. Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowień do umowy, które nie są wymienione w ust. 2.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 3 oraz pkt 9 następują z mocy prawa i obowiązują od
dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 7 oraz pkt 10 mogą być dokonane na pisemny wniosek
Wykonawcy w formie, o której mowa w ust. 1.
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6. Wniosek, dotyczący sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 7 lub pkt 10 powinien być opatrzony
pismem od producenta poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy
informującym o zaistnieniu przedmiotowej sytuacji.
7. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 7 Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni, o wznowieniu
produkcji przez producenta poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy. Zapisy
ust. 6 stosuje się odpowiednio.
§ 11
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust.
3 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w
ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.
2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy
oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo farmaceutyczne oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
odnoszące się do przedmiotu umowy.
§ 13
W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy
będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część umowy.
§ 14
Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, tj. po bezskutecznym
upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie, wynikłe w związku albo na podstawie
niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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