Załącznik nr 5

UMOWA NR SZP V-T/Z/..../2017
Zawarta w Strzelinie w dniu …............ pomiędzy:
reprezentowaną przez :
1.
2.
zwanym dalej Sprzedającym
a Strzelińskim Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin,
REGON 020608708, NIP 914-15-35-587
reprezentowanym przez :
1.
Magdalenę Puziewicz - Karpiak

-

Prezesa Zarządu

Zwanym dalej Kupującym
§1
1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia................ Sprzedający zobowiązuje się do
sukcesywnej dostawy leków zgodnie z ofertą przetargową .
2. Szczegółowy asortyment, ilości oraz ceny określa załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszej
umowy.
3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zgodnie z załącznikiem nr 2 towary odpowiadające wymaganiom
stawianym w Specyfikacji.
§2
1. Zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Specyfikacją
Asortymentowo – Cenową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy za dostarczony towar,
Kupujący zapłaci łączną kwotę:
netto: ….......... PLN
słownie złotych: …..........................................................................................
brutto ….......... PLN,
słownie złotych : ….........................................................................................
2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotowego
towaru do apteki Kupującego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego itp.).
3. Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto
pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
§3

Umowa zostaje zawarta od dnia …............. r. do dnia …................. r. (tj. na okres 12 miesięcy).
§4

1. Sprzedający zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie

2.

3.
4.
5.

6.

składanych przez Kupującego zamówień ilościowo-asortymentowych, w ciągu ................... godzin, od chwili
otrzymania zamówienia. Zamówienie może być składane w dowolnej formie ( faxem, e-mailem ).
Sprzedający zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bezpośrednio do apteki Kupującego
w godz. 8:30 – 13:30 od poniedziałku do piątku. Jeżeli dostawa wypada poza wskazanymi terminami tj. w
dniu wolnym od pracy lub sobotę lub poza wskazanymi godzinami, dostawa nastąpi w pierwszym dniu
roboczym po wyznaczonym terminie.
Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej do odbioru tegoż towaru.
Przyjęcie towaru musi być poprzedzone badaniem ilości opakowań zbiorczych.
Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach, powinien mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne,
tzn. rodzaj, nazwę, datę produkcji, datę ważności, serię, nazwę i adres producenta zgodnie z wystawioną
na ten towar fakturą. Do każdego opakowania preparatu sprowadzanego w ramach importu docelowego lub
czasowo dopuszczonego do obrotu w RP musi być dostarczona ulotka w języku polskim.
Kupujący zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości przedmiotowego
towaru oraz cykliczności dostaw.
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7. Sprzedający zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby

Kupującego.
§5
1. Przy dostawach partiami, Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu za każdą dostarczoną partię
według cen podanych zgodnie z § 2 pkt 1 niniejszej umowy.
2. Przy każdorazowej dostawie Sprzedający dostarczał będzie oryginał faktury VAT.
3. Faktura potwierdzona przez pracownika apteki, będzie podstawą do regulowania należności przelewem na
konto Sprzedającego w terminie 60 dni, licząc od dnia przyjęcia dostawy i podpisania faktury (nazwa i
adres Banku oraz konto Sprzedającego) ….................................................................
4. Kupujący zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności.
5. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto Kupującego.
6. Sprzedający nie może dokonać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Kupującego.
7. Koszty bankowe powstałe w Banku Sprzedającego pokrywa Sprzedający, natomiast w Banku Kupującego
pokrywa Kupujący.
§6
1. Sprzedający gwarantuje, że będzie dostarczał towar ( w asortymencie i w ilościach wynikających z
przesłanych zamówień) o najwyższej jakości, zarówno pod względem jakościowym jak i odpowiednim
terminem ważności, zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonego towaru. Przedmiot umowy
oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą w ciągu 5 dni roboczych, natomiast pozostałe reklamacje zgłaszane
będą w ciągu 30 dni licząc od terminu dostawy. Wyroby o niepełnej jakości, będą wymieniane przez
Sprzedającego w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie.
3. Reklamacje powstałe z winy Kupującego, np. pomyłka Kierownika apteki w złożonym zamówieniu, mogą
ale nie muszą być uwzględniane przez Sprzedającego.
4. Dostarczenie nowego towaru nastąpi niezwłocznie na koszt i ryzyko Sprzedającego.
5. Sprzedający upoważni swojego pracownika do stałych kontaktów z Kierownikiem apteki, przede wszystkim
do przyjmowania zamówień, nadzorowania dostaw i przyjmowania reklamacji itp.
§7
1. Kary umowne obciążające Sprzedającego:
a) w przypadku opóźnień terminu dostawy zamawianego towaru z przyczyn powstałych po stronie
Sprzedającego, Sprzedającemu naliczone będą kary umowne – za każdy dzień zwłoki - po trzech dniach od
przekazanego zamówienia:
- do czwartego dnia (zwłoki) - po 0,1% wartości niedostarczonego w terminie towaru,
- natomiast od piątego dnia - po 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru, licząc za każdy
następny dzień po piątym dniu.
b) w przypadku opóźnienia dostawy powyżej 3 dni roboczych od terminu wyznaczonego w § 4 pkt 1, Kupujący
jest uprawniony do dokonania zakupu u innego dostawcy, a Sprzedający zobowiązany będzie do zapłaty
odszkodowania stanowiącego różnicę między ceną brutto wynikającą z umowy, a ceną zakupu u innego
sprzedawcy, powiększoną o koszty transportu, ubezpieczenia załadunku, na co Sprzedający wyraża zgodę.
c) w przypadku opóźnienia dostawy powyżej 14 dni od terminu wyznaczonego w § 4 pkt 1, Kupujący zastrzega
sobie prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesione straty, obok kary umownej
określonej w pkt a)
d) w przypadku trzykrotnego opóźnienia dostaw z winy Sprzedającego, Kupujący zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego rozwiązania umowy bez wzywania do prawidłowego jej wykonania ze Sprzedającym.
e) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Sprzedającego lub rozwiązania z nim umowy na podstawie pkt
c, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.
2. W przypadku opóźnienia Kupującego w płatnościach, Sprzedającemu nie przysługuje prawo wstrzymania
kolejnych zamówionych dostaw.
3. Strony zgodnie oświadczają, że kupujący ma prawo zamówić i kupić mniejszą ilość leków niż wynika to z
ilości określonej w załączniku Nr 2 do umowy w zależności od potrzeb oraz bieżącego zapotrzebowania. W
takim przypadku sprzedawca oświadcza, iż nie będzie domagać się wykonania umowy zgodnie z załącznikami,
co do dostawy ilości leków określonych w załączniku Nr 2, jak również odszkodowania z tego tytułu oraz
zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z mniejszym zamówieniem asortymentu określonego umową niż
wynika z wolumenu określonego umową.
4. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień
niniejszej umowy.
5. Jeżeli szkoda przekracza wartość kar umownych Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§8
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne, kierowane będą do Sądu właściwego dla
siedziby Kupującego.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Postanowienia końcowe.
1. Umowa niniejsza zawarta została w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
2. Kupujący przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy, w stosunku do treści oferty
sprzedającego, w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności - zawartego za zgodą kupującego
w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
 jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT;
 producent zakończył produkcję leku w ilości wymaganej przez SIWZ, kupujący dopuszcza zaoferowanie
równoważnego produktu leczniczego pod warunkiem, że spełnia wymagania określone w SIWZ i nie wiąże
się to ze wzrostem ceny.
3. Kupujący dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia i w tym przypadku nie mają
zastosowania postanowienia o karze umownej, a zatem Sprzedający nie może żądać odszkodowania.
4. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy
pisemnej.
5. Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie strony.
6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
 oferta przetargowa
załącznik Nr 1
 specyfikacja asortymentowo-cenowa
załącznik Nr 2
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego oraz
dwa dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY
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