Sp. jedno i wielorazowy.2018                                                           WSM/DZP/381-9633/N/2018
WZÓR UMOWY Nr  DZP/……./2018                        

zawarta w dniu  ............................... w Poznaniu  pomiędzy:
...................................................................... z siedzibą w ................... ................ .................................................................. , (nr kodu ................), działającym/ą na podstawie  wpisu do ...........................pod nr......………………posiadającym/ą REGON ………………….. oraz NIP ……………………., zwanym/ą w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego/ej działa/ją:

.............................................................................................
a
Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ  z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, (nr kodu 61 – 285) działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000002025, REGON: 000306331,  NIP: 778-13-50-016, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działają:

..............................................................................           -	 Dyrektor

Umowa zawarta zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r., poz. 1579) z Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 1
Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w dawkach,  ilościach i cenie określonych w ofercie (na formularzu oferty cenowej)  z dnia ………., stanowiącej załącznik  1 do niniejszej umowy i jej integralną część:

 PAKIET  – o wartości ……………………………
           *(odpowiednio wpisane zostaną wszystkie pakiety objęte umową, i ich wartość)

 Przedmiot zamówienia obejmuje również :
    a) Dostawy realizowane będą sukcesywnie wyłącznie na  zamówienia  Sekcji Zaopatrzenia , w terminie ……..dni roboczych , i nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod nr wskazanym na formularzu ofertowym (zał. nr 1), lub e-mail wskazanym w załączniku nr 1 (oświadczenie Wykonawcy).
3.	Na każdym dostarczonym egzemplarzu/opakowaniu zbiorczym/zestawie przedmiotu umowy winien być podany: rodzaj, nazwa wyrobu, jego wytwórca/producent, rozmiar, pojemność, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, oznaczenie sterylny/niesterylny, w przypadku zestawów dodatkowo: skład zestawu i rozmiary poszczególnych części (jeśli dot.).
4.	Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, okazywane na każde wezwanie zamawiającego (w wersji papierowej).
§ 2
1. Wartość umowy ustala się na kwotę  ………………. zł , 
(słownie: ....................................................), która jest  sumą wartości określonych w § 1 ust. 1 i która zgodna  z ofertą  z dnia  ................... (zał. nr 1).
Cena jednostkowa przedmiotu umowy , obejmuje jego  wartość , wszystkie określone prawem podatki, w tym podatek VAT,  opłaty celne i graniczne oraz inne koszty związane   z realizacją umowy, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, o których mowa w  § 1 ust. 2 i ubezpieczenia.
Zapłata nastąpi po dostarczeniu każdej partii przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez właściwą jednostkę Zamawiającego co do wykonania dostawy, przy czym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby upoważnionej. Wykonawca zagraniczny wystawia fakturę wg prawa polskiego.
4.	Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy  w ciągu 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Faktura winna zawierać nr umowy lub nr zamówienia.                  
5. Wykonawca bez zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem    nieważności nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby      trzecie.
                                                            § 3
1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy o cechach i  w ilościach określonych w ofercie z dnia ........................... (zał. nr 1).
Ilości asortymentu określone w ofercie są ilościami szacunkowymi, co oznacza, że zamawiający uprawniony jest do zamówienia większej lub mniejszej ilości 
w poszczególnych pozycjach asortymentowych. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na powyższą realizację umowy oraz nie będzie składał jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykonania umowy w ilościach innych od wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
3. Reklamacje dotyczące wad jakościowych i ilościowych możliwych do stwierdzenia przy odbiorze towaru, zamawiający może zgłaszać w terminie 5 dni roboczych od dostawy.
Jeśli  w dostarczonej partii Zamawiający stwierdzi wady, niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który wymieni zakwestionowany towar na wolny od wad w ciągu 3 dni od daty  zawiadomienia, nie obciążając Zamawiającego kosztami wymiany.
5.   W przypadku nie złożenia zamówienia na całość wartości określonej w § 2 ust. 1 w trakcie realizacji umowy, Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń pod warunkiem jednak, że niezrealizowana ilość asortymentu nie będzie większa niż 20% wartości umowy

§ 4
1.	W  przypadku  nie  dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2  albo nie dotrzymania terminu, o którym mowa w  3 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1%  wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru.
2. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa § 2 ust.4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. Za przerwanie dostaw w trakcie trwania umowy, bądź spowodowanie konieczności odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, określonej w § 2 ust.1.
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust.2, co mogło by to spowodować zakłócenia w procesie leczenia pacjentów, Zamawiający ma prawo zakupić produkt nie dostarczony w terminie u innego dostawcy a różnicą w cenie pomiędzy ceną wynikającą z zawartej umowy a ceną jaką Zamawiający zapłacił w przypadku nabycia produktu u innego dostawcy, obciążyć Wykonawcę, z którym zawarto umowę.
Jeśli rzeczywista szkoda przekroczy wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego karę umowną.

§ 5
Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia …….…. r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 , w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 7
1.	Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy – w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów.
2)  przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa 
3)  w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności
4)  w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu umowy, dopuszcza się możliwość dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego, o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy, po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowanej w ofercie.

3. 	Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają zgody obu Stron i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

4. Każdej ze Stron  służy prawo rozwiązania umowy (w całości lub w części) bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, jeśli cena przedmiotu zamówienia ustalona na zasadach określonych w § 2 ust. 2, naruszać będzie jej interes ekonomiczny lub prawny. W powyższym przypadku Strony zrzekają się wzajemnych roszczeń z tytułu niewykonania umowy w pełnym zakresie.




§ 8
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą wg  prawa polskiego przez  właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Poznaniu.

§ 9
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY 
































Sporządził
Paweł Przybyła

