
Projekt

Spr. nr  ZP/251/I-17/2013                                                                               Załącznik nr 6 do oferty

UMOWA      Nr ..................

W dniu  ..............................,  w  Warszawie pomiędzy : 
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota,
02-353 Warszawa,   ul. Szczęśliwicka 36 ,  wpisanym do KRS  pod  Nr 0000188485 ,
NIP:   526-17-71-472 ,   REGON:   010202670 ,    reprezentowanym przez:
Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego    -      Dyrektora,
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
a firmą: 
....................................................................................................................................................................,
zarejestrowaną  w .....................................................................................,  pod nr ..................................,
NIP:    ...................................... ,      REGON:     ............................... ,       reprezentowaną   przez :
....................................................................................................................................................................,
zwaną  dalej WYKONAWCĄ, 

zwanych łącznie także “Stronami”,

została   zawarta   umowa  nr ..............,   zwana  dalej  "Umową",  będąca  następstwem  postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przeprowadzonego  na 
podstawie art.10 ust.1 i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2013 r., poz. 907,  z późn. zm. ),  o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się,  zgodnie z ofertą z dnia............  do dostawy 

sprzętu  medycznego  jednorazowego  (Pakiet  nr  1)  i/lub   sprzętu  medycznego  wielorazowego 
(Pakiet  nr  2),  zwanego  dalej  "sprzętem",  wyszczególnionego  w  formularzach  asortymentowo-
cenowych, stanowiących załączniki nr 1 i/lub  nr 2 do Umowy, które po podpisaniu przez Strony 
stają się integralnymi częściami Umowy.

2. Dostarczany  sprzęt będzie odpowiadał wymaganiom odpowiednich przepisów, w szczególności 
wymaganiom  określonym w  ustawie o  wyrobach  medycznych  z dnia  20 maja  2010 r.  (Dz. U.
z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), na co,  zgodnie z  oświadczeniem  złożonym  wraz z ofertą,  
Wykonawca posiada odpowiednie,  aktualne  dokumenty  dopuszczające je  do  obrotu  na  terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dostawa   sprzętów, o których mowa w ust. 1,  będzie   realizowana  sukcesywnie,  w  formie 
dostaw  częściowych,  w  okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, stosownie do potrzeb 
Zamawiającego,  które  będą  określane  w  zapotrzebowaniach  zawierających  wyszczególnienie 
sprzętu i ich ilości. Zapotrzebowania będą składane Wykonawcy faksem lub e-mailem.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo, bez konieczności sporządzania aneksu, do zmian ilości 
(zmniejszania  lub  zwiększania)  sprzętu  w  każdej  pozycji  asortymentowej,  w  ramach  wartości 
Umowy,  jak  również  prawo  pomniejszania  do  70%  (tj.  realizacji  w  70%)  ogólnej  wartości 
zamówienia. Okoliczność ta nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.

5. Dostawy,  o których mowa w ust.3,  będą   realizowane  transportem  Wykonawcy,  na  jego  koszt   
i  ryzyko,  w  terminie  5  dni  od  dnia  zgłoszenia  danego  zapotrzebowania  do  Przychodni 
Zamawiającego wskazanych w wykazie placówek, stanowiącym załącznik  nr ... do Umowy, który 
po podpisaniu przez Strony staje się integralną częścią Umowy. 

      
§ 2

1.  Wykonawca  poniesie  pełną  odpowiedzialność  za  skutki  świadomego  lub  nieświadomego  
dostarczenia sprzętu innego co do jakości lub rodzaju od zadeklarowanego w ofercie, opisanego 

      w zamówieniach częściowych lub niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
      2.  Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na  dostarczony  sprzęt na okres nie krótszy
           niż 12 miesięcy od daty dostawy.

3.  Gwarancja dotyczy wszelkich wad sprzętu.
4.  Sprzęt  będący  przedmiotem  Umowy  musi  być  dostarczany  w  nienaruszonych  opakowaniach
     zapewniających jego bezpieczne  użycie oraz musi być nowy i nie może nosić śladów użytkowania.
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§ 3
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, za dostawę sprzętu medycznego, będącego przedmiotem 

Umowy, zgodnie z ofertą, wynosi ogółem brutto: .................................. PLN, 
(słownie: ................................................................................................................................  złotych).

2. Wykonawca gwarantuje, że ceny brutto zaoferowanego  sprzętu, dostarczanego w całym okresie 
trwania Umowy nie zostaną zwiększone. Ewentualna zmiana stawki VAT nie będzie miała wpływu 
na podwyższenie ceny.

3. Strony dopuszczają zmianę cen wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym w sytuacjach 
i  na zasadach określonych w  art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji  leków, środków 
spożywczych    specjalnego    przeznaczenia    żywieniowego    oraz   wyrobów  medycznych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.). W przypadku gdyby cena urzędowa przedmiotu 
umowy,   powiększona   o   ewentualną   urzędową    marżę   hurtową   była  wyższa niż wynikająca
z formularza asortymentowo-cenowego, obowiązuje cena z tego formularza. W przypadku zmiany 
ceny  urzędowej  przedmiotu  umowy,  powiększonej  o  ewentualną  urzędową  marżę  hurtową,  na 
niższą niż wynikająca z formularza asortymentowo-cenowego, obowiązuje niższa cena.

§ 4
1. Rozliczenie  za  wykonane  dostawy  będzie  następowało  na  podstawie  faktur  wystawionych 

za każdą, częściową dostawę.
2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę i podpisana przez upoważnionego 

do odbioru ilościowo - jakościowego przedstawiciela Zamawiającego.
3. Reklamacje  Zamawiającego  będą  załatwiane  w  ciągu  3  dni,  licząc  od  daty  zgłoszenia 

telefonicznego,  faksem  lub  w  formie  pisemnej.  Zgłoszenie  reklamacji  może  być  powodem 
wstrzymania zapłaty za dostawę częściową, do czasu załatwienia reklamacji.

4. Należność  za  prawidłowo  dostarczone  i  odebrane  partie  sprzętu  (dostawy  częściowe)  będzie 
przekazywana  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy,  wskazany  w  fakturze, w terminie
30 dni od daty zaakceptowania faktury w sposób wskazany  w § 4 ust. 2 Umowy.

§ 5
W razie  wystąpienia  niezgodności  ilościowych  lub  asortymentowych  dostawy  w  stosunku  do  
zapotrzebowania,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  3,  Wykonawca  zobowiązuje  się   do  dostawy  
uzupełniającej,  na  własny  koszt, w  terminie  3   dni  od  zgłoszenia   telefonicznego, faksem  lub 
w formie  pisemnej.   Wystąpienie    powyższych   niezgodności  może   być   powodem    
wstrzymania   zapłaty do czasu prawidłowej dostawy uzupełniającej.

§ 6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne:
1) w  wysokości  10%  wartości  umowy  brutto,  gdy  Zamawiający  odstąpi  od  Umowy  z  powodu 

okoliczności za które odpowiada Wykonawca;
2) w wysokości 1% wartości umownej brutto części dostawy sprzętów objętych zapotrzebowaniem, 

za każdy dzień opóźnienia w terminowym ich dostarczeniu.
2. Niezależnie  od  zastrzeżonych  kar  umownych, Zamawiający  może  dochodzić  od  Wykonawcy 

odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
3. Zastrzeżone kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7
1. 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 wykonanej części Umowy.

2. Odstąpienie  od  Umowy winno nastąpić  w formie  pisemnej  pod rygorem nieważności  i  powinno 
zawierać uzasadnienie.
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§ 8
1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 ust.1, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 

w następujących sytuacjach:
         1)  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:

       a)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
       b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
       c)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn

                        oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie.
   2)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

       a)  Zamawiający bezpodstawnie nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy lub bez 
            uzasadnienia odmawia odbioru,
       b)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych, wobec
                   Wykonawcy.

2. Przypadki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 nie skutkują karami umownymi.
3. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest  

zobowiązany do odbioru dostaw częściowych, wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy i zapłaty 
za odebrany sprzęt. 

§ 9
Bez  zgody  Zamawiającego  roszczenia  Wykonawcy  o  zapłatę  wynagrodzenia  nie  mogą  być 
przedmiotem cesji na osoby trzecie.

§ 10
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia  ..............................,  do dnia ............................. .
 

§ 11
1. Strony  ustalają, że zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy,  w stosunku do treści oferty,   
    na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Każda  zmiana  postanowień  Umowy  wymaga  formy  pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że
    inaczej postanowiono w Umowie.

§ 12
Do  kontaktów  w  sprawach  związanych  z  realizacją  niniejszej  Umowy  Strony  upoważniają  swych 
przedstawicieli: 
1) w imieniu Zamawiającego:    ..............................................,       tel./fax, e-mail: ...................................,
2) w imieniu Wykonawcy:         ...............................................,       tel./fax, e-mail: ....................................

§ 13
1. Wystąpienie  przez  Wykonawcę do sądu z roszczeniem wynikającym z  niniejszej  Umowy,  może 

nastąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze skierowania sprawy na drogę 
sądową i po wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 14 dni, do ugodowego rozstrzygnięcia sporu.

2. W przypadku nie dojścia przez Strony do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla Zamawiającego.

§ 14
Umowa została  sporządzona  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym dla  każdej  ze 
Stron.
Załączniki:
− Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 1 i/lub 2.
− Wykaz placówek 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr .... do Umowy

WYKAZ Placówek SZPZLO Warszawa-Ochota

1.  Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, Warszawa ul. Szczęśliwicka 36
tel. 22/822-32-21

2.  Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Kaliska 24
     przy ul. Szczęśliwickiej 36, Warszawa tel. 22/823-09-88

3.  Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, Warszawa ul. Skarżyńskiego 1
tel. 22/ 823-06-56

4.  Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, Warszawa ul. Sosnkowskiego 18
tel. 22/662-60-36

5.  Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, Warszawa ul. Sanocka 6
tel. 22/ 823-05-45

6.  Przychodnia Rejonowa, Warszawa ul. Wojciechowskiego 58
tel. 22/667-92-21

7.  Filia Przychodni Rejonowej przy ul. Wojciechowskiego 58 ul. Kadłubka 18
tel. 22/ 667-44-41

8.  Centrum Medyczne Raszyn, Raszyn ul. Poniatowskiego 18A
tel. 22/ 720-05-02

  ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA
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