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Załącznik nr 7. do SIWZ
UMOWA ZOZ / NZP / ....... /ortopedia/A/15 WZÓR
Sukcesywne dostawy wyrobów implantacyjnych i narzędzi.
Zawarta w dniu ................................. w Bolesławcu, pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w
Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym w
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000024307 w imieniu, którego działa:
1. Adam Zdaniuk – Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym,

a:

......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
1. .........................................
2. .........................................
zwanym dalej Wykonawcą (NIP: ...............................; REGON: ……………………………..)
zarejestrowanym w .................................................................................................................... pod nr
............................. .
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym na sukcesywne dostawy wyrobów implantacyjnych i narzędzi, została zawarta
umowa następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego zaopatrywania Zamawiającego w asortyment
stanowiący przedmiot umowy, w zakresie zadania nr ……………… stanowiącego załącznik
do niniejszej umowy.

2. W przypadku wygrania postępowania w zadaniach 1, 9, 17, 18, 20 Wykonawca zobowiązuje się do
wydzierżawienia instrumentariów i utworzenia banku na asortyment wyszczególniony w
powyższych zadaniach, który będzie rozliczany w momencie zużycia – wykorzystania. Faktury VAT
będą wystawiane do zrealizowanych dostaw zgodnie z obowiązującymi na dzień
dostawy/wystawienia faktury przepisami o podatku od towarów i usług. Własność towaru
przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu

3. Dostawy będą wykonywane zgodnie z SIWZ, przedmiotem zamówienia, z obowiązującymi
przepisami, normami oraz ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Dostawy przedmiotu umowy w asortymentach i ilościach określonych przez Zamawiającego
następować będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 2.
1. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
 Oferta Wykonawcy,
 SIWZ.

§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do
pełnej realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej umowy asortyment będzie nowy,
wolny od wad. Spełniający wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, najwyższej jakości oraz w stanie nadającym się do użytku.
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3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone w ramach niniejszej umowy produkty spełniają
wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r.,
nr 107, poz. 679). Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania przez
Zamawiającego przedłoży kopie dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o
wyrobach medycznych. Forma przekazania: faks, niezwłocznie potwierdzony pisemnie.

4. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie
obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot
zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu. Na każde
pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia wezwania przekaże
kopie dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
§ 4.
1. Cenę umowy stanowi suma wartości zadania, na które została podpisana umowa.

2. Cenę umowną ustala się w oparciu o formularz cenowy dla przedmiotu umowy w wysokości:
wartość netto:
(słownie:)

podatek VAT:
(słownie:)

wartość brutto:
(słownie:)

3. Ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu umowy znajdują się w „Formularzy cenowym”
stanowiącym integralną część umowy
4. Oferowana cena brutto obejmuje: cenę netto przedmiotu zamówienia, koszty transportu i
ubezpieczenia, cło, opłaty graniczne, podatek VAT, koszty dostaw oraz wszystkie inne koszty nie
wymienione, a ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu.

6. Zapłata nastąpi w przeciągu ……… dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawcę.

7. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim,
sygnowana nr zamówienia i/lub umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego produktu.
8. Płatność faktur dokonywana będzie z konta Zamawiającego.

9. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, który będzie służył do rozliczeń pomiędzy stronami
umowy: ……………………………………………………………………………………………………….
10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 612-15-42-507.

11. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi
bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
12. Dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela wymaga wyrażenia zgody,
przez podmiot, który utworzył Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (art. 54 ust. 5 Ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej).
13. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie wzajemnych potrąceń wymagalnych wierzytelności.

14. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy – asortymentu
produktów i ilości, Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego.
§ 5.

1. Termin rozpoczęcia umowy: od dnia …………………… .
2. Czas trwania umowy: do dnia …………………………. .
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1.

§ 6.
Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………

2. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecanie prac objętych zamówieniem dalszemu
podwykonawcy.
3. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia
realizowanego przez jego podwykonawców.
4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z
udziałem podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

§ 7.
Poszczególne dostawy następować będą na podstawie telefonicznych (faks), pisemnych lub
elektronicznych (e-mail) zamówień, składanych przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego.

Dostawa przedmiotu umowy będzie następowała w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.
W przypadku podpisania umowy w zakresie zadań 1, 9, 17, 18, 20 dostawa przedmiotu umowy
następować będzie w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 następować
okresie trwania umowy, zgodnie z § 5.

będzie sukcesywnie w

Zamawiający jest odpowiedzialny za wszelkie koszty i straty, wynikające z podania złego adresu
magazynu, nie przygotowania magazynu do przyjęcia dostawy i inne szkody spowodowane przez
Zamawiającego.
Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów przechodzi na
Zamawiającego w chwili dostawy do miejsca oznaczonego w zamówieniu lub w chwili odbioru.

O wszelkich niedoborach ilościowych, jakościowych, utracie, szkodach i innych niezgodnych z
postanowieniami umowy zdarzeniach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
Wykonawca musi być poinformowany w ciągu 3 dni od dnia dostawy, a o braku dostawy – w
ciągu 3 dni od dnia, w którym dostawa miała nastąpić.
Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy, o ile został mu on dostarczony zgodnie
z warunkami niniejszej umowy oraz zapisami SIWZ.
Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i
cykliczności dostaw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym
w ust. 2. Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z
uwzględnieniem możliwości zakupu asortymentu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez
obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku
nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw.
nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną
szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką
Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie,
a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem
zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający niezależnie od tego
zachowuje prawo do kary umownej za zwłokę zgodnie z § 10.

10. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru
dokonanego w trybie określonym w ust. 9.

3

Znak sprawy: 13/ortopedia/15

_________________________________________________________________________________________________________________

§ 8*
Niniejszy paragraf ma zastosowanie w przypadku Wykonawców, którzy wygrają postępowanie
przetargowe w zakresie zadań nr 1, 9, 17, 18, 20.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia na czas trwania umowy instrumentarium, zgodnie
z załącznikiem do umowy, sporządzonym przez Wykonawcę, który będzie zawierać: nazwę
instrumentarium, numer katalogowy, numer fabryczny, wartość danego instrumentarium w złotych
polskich oraz wykaz elementów wchodzących w skład instrumentarium.
Wykonawca oświadcza, że wydzierżawiane instrumentarium nie jest obciążone prawami osób
trzecich.
2. Przekazanie instrumentarium nastąpi protokółem zdawczo – odbiorczym, sporządzonym z
udziałem obu stron.
3. Wykonawca dostarczy instrumentarium w terminie 7 dni od daty obowiązywania umowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt tj. do dnia ...................... .
4. Strony ustalają, że czynsz dzierżawny płatny będzie w okresach miesięcznych, który wynosi:
Zadanie nr ………….
wartość netto:
(słownie:)

podatek VAT
(słownie:)

wartość brutto:
(słownie:)

5. Czynsz dzierżawny jest stały przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać
zmianom.
6. Zapłata nastąpi w przeciągu …… dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, który będzie służył do rozliczeń pomiędzy
stronami umowy: …………………………………………………………………………………………….
7. Wykonawca oddaje Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków instrumentarium, zgodnie
z protokołem zdawczo - odbiorczym.
8. Zamawiający zobowiązuje się użytkować instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymogami prawidłowej eksploatacji.
9. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć instrumentarium przed kradzieżą i niepożądanym
działaniem osób trzecich.
10. Zamawiający zobowiązuje się do powstrzymania od malowania, oklejania bądź innego znakowania
instrumentarium lub ich części.
11. Zamawiający zobowiązuje się do zaprzestania używania
instrumentarium oraz ich niezwłocznego zwrotu Wykonawcy.

uszkodzonych

elementów

12. Wykonawca po uprzednim rozpatrzeniu przyczyny uszkodzenia elementów instrumentariów,
zobowiązuje się do wymiany uszkodzonych elementów na sprawne.
13. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać instrumentarium do
użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.
14. Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.
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15. W terminie 30 dni, po zakończeniu umowy dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić
instrumentarium w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
16. W przypadku wszczęcia w stosunku do Zamawiającego przez właściwy organ egzekucji z
ruchomości, Zamawiający jest zobowiązany w toku postępowania do ujawnienia przysługującego
Wykonawcy prawa własności instrumentarium oraz w terminie trzech dni od zaistnienia zdarzenia
powiadomić o dokonanym zajęciu Wykonawcę.
§ 9.

1. Okres udzielonej gwarancji na asortyment stanowiący przedmiot umowy, nie może być krótszy niż 24
miesięcy od momentu dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

2. Okres ważności – dotyczy produktów sterylnych - na przedmiot umowy nie może być krótszy niż 24
miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
3. Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od
daty odbioru towaru.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca
zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad
w terminie 7 dni od zawiadomienia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie
zgodnym z ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 5 dni od
daty powiadomienia go o tym fakcie. Termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia
przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.
5.
6.

Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 4 to jest
zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 4 terminu, fakturę
korygującą.
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem w/w czynności poniesie Wykonawca.

§ 10.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości brutto nie dostarczonej
partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,75
% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki. Jeżeli
zwłoka będzie trwała dłużej niż 14 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy
w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 10
ust. 1 ppkt. c). Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę
do należytego wykonania umowy.
b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego
towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,75 %
wartości brutto wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki.
c) odstąpienie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego
brutto.
3. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca
ma prawo żądać zapłaty odsetek na zwłokę w wysokościach ustawowych.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany, 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
powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
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6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
7. Zamawiający może, rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku co najmniej jednej
z niżej wymienionych okoliczności:
6.1. 3-krotnej zwłoki w dostarczeniu towaru przez Wykonawcę od ustalonego w § 4, ust.1 terminu
dostawy,
6.2. dwukrotnego dostarczenia przedmiotu umowy z wadami,
i zastosować kary umowne wynikające z zapisu § 10, ust.1, lit. c

§ 11.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 9 i § 8 ust. 6 wymaga aneksu do umowy.

3. W przypadku ustawowych zmian stawek podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawek podatku VAT, przy założeniu, iż cena netto
pozostanie bez zmian. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach
realizacji niniejszej umowy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstawania obowiązku podatkowego,
bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

4. W przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego innym produktem o innej
nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w
rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ
i ceną zawartą w ofercie
wykonawcy) z produktem zaoferowanym pierwotnie w ofercie.
5. Zmiana opisana w ust. 4. może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej
pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny
konieczności
wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentów
wymaganych w SIWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany asortymentu zaoferowanego w ofercie na asortyment o
lepszych parametrach technicznych, jakościowych, pod warunkiem, że cena nowego asortymentu
nie ulegnie zmianie.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia określonych pozycji asortymentowych z
Formularza cenowego w przypadku zmian przepisów prawa, na podstawie których wynika
obowiązek wycofania ze sprzedaży określonego asortymentu. Zamawiający dopuszcza możliwość
w miejsce wykreślonego asortymentu wprowadzenie nowego (zastępczego produktu), gdy
asortyment wykreślony, jest istotny z punktu widzenia Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w
tym przypadku możliwość zmiany ceny na nowy (zastępczy produkt) po uprzednich negocjacjach z
Zamawiającym. Dokonanie w/w zmian może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem
nieważności w formie aneksu do umowy na podstawie przedłożenia dokumentów źródłowych, z
których jednoznacznie wynikać będzie konieczność wycofania z rynku określonego asortymentu.
8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian do umowy w zakresie zmiany:

- numeru katalogowego produktu,
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
- przedmiotowym / produkt zamienny,
- sposobu konfekcjonowania,
- liczby opakowań,
- wymiany / uzupełnienia elementów składowych,
w sytuacji gdy:
- wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony,
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
- zmieni się liczba zabiegów objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego,
- nastąpi zmiana organizacji pracy Zamawiającego,
- zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych w związku z postępem
technologicznym.
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Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawiającego.
9. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 12.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksów do umowy pod rygorem nieważności.

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,
Nr 907, z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679).
4. Umowę i załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po
jednym dla każdej ze stron.
PODPISY:
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Umowę sporządził:
Radosław Jabłoński - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych.
Umowę realizuje:
Wojciech Stwora – Starszy Inspektor ds. Zaopatrzenia i Administracji.
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