Oznaczenie sprawy TZPiZI. Zap.Ofert.250/16/D/13

Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

Projekt

UMOWA Nr TZPIZI- ……/13
zawarta w Płocku, dnia …………………………………. pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
09-400 Płock ul. Gwardii Ludowej 5,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr - 0000029842;
REGON - 610317845;

NIP - 774 10 02 289;

reprezentowany przez:
1. mgr Lucynę Kęsicką

Dyrektora WSPRiTS w Płocku

2. mgr Urszulę Kamińską

p.o. Głównej Księgowej

zwana dalej Zamawiającym,

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………...
kod pocztowy:

…………………………………….,

ulica:

…………………………………….,

wpisana do rejestru …………………………………………………………………………………………………………………….
REGON – ……………………………, NIP – …………………………………..,

reprezentowana przez

1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Dostawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym
Nr TZPiZI.-Zap.Ofert.-250/16/D/13 ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego
dnia…………………..2013r. Strony zawierają umowę następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup oraz sukcesywne dostawy rękawic jednorazowego
użytku.
2. Dostawca
sprzedaje,
a
Zamawiający
nabywa
rękawice
jednorazowego
użytku
w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą z dnia …………………………………..2013r.
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3. Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto dla Zadania
określone zostały w Ofercie Wykonawcy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia - formularz
asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący integralną część niniejszej umowy.
§ 2.
1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie 8 miesięcy.
2. Szczegółowe terminy dostaw oraz ilości i rodzaj zamawianych rękawic jednorazowego użytku będą
uzgadniane z Dostawcą telefonicznie lub faksem zależnie od potrzeb Zamawiającego
pod numerem telefonu ……….……….. lub faksu ………………..….
3. Zamawiane rękawice dostarczane będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
4. W przypadku niedostarczenia rękawic w wymaganym terminie i konieczności dokonania zakupu
u innego dostawcy w wyższej cenie, Dostawca zobowiązany będzie zapłacić odszkodowanie
w wysokości stanowiącej różnicę cen miedzy ceną oferowaną, a ceną zakupu u innego dostawcy.
5. W przypadku niewyczerpania wielkości dostaw, określonych w załączniku do umowy,
w czasie trwania umowy, Dostawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie
w stosunku do Zamawiającego.
§ 3.
1. Strony ustalają, że łączna wartość zamawianych rękawic jednorazowego użytku, w okresie
przewidzianym niniejszą umową, wynosi:
- netto ………………………………………………………………………………………………………………………………….
- brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………….
W przypadku niewyczerpania kwoty brutto, o której mowa w ust. 1, w czasie trwania umowy, Dostawcy
nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
2. Cena brutto, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą,
w tym koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia i rozładunku oraz należny podatek VAT.
3. Za dostarczane rękawice Dostawca będzie wystawiał faktury w złotych polskich, z terminem płatności
30 dni w formie przelewu od dnia dostarczenia rękawic wraz z fakturą.
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
6. Ceny jednostkowe netto rękawic jednorazowego użytku określone w ofercie, jak i wartość umowy
brutto określona w §3 ust. 1 nie ulegają zmianie – za wyjątkiem:
a) przypadku określonego w ust. 8 niniejszego §;
b) zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania
tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz),
jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek
okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności nawet przy zachowaniu
należytej ostrożności;
c) zmiany stawki podatku VAT na realizowane zadanie, z zastrzeżeniem, że Dostawca nie może
zmienić ceny netto produktów będących przedmiotem dostawy, zgodnie z formularzem
asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do Umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Dostawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
7. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych, jedynie w przypadku zmiany wielkości opakowania
wprowadzonej przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny
objętej umową.
8. W przypadku obniżenia przez producenta ceny za dany towar będący przedmiotem zamówienia,
Dostawca
będzie
zobowiązany
do
obniżenia
ceny
za
dany
towar
określony
w ofercie, o kwotę obniżki ceny przez producenta.

1.
2.

§ 4.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie
kar umownych.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
opóźnionej części dostawy za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Dostawcy
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
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3.
4.

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
kary umownej.
Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej
części umowy.

§ 5.
1. Rękawice jednorazowego użytku będą dostarczane przez Dostawcę do siedziby Zamawiającego –
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5.
2. Odbiór
rękawic
jednorazowego
użytku
będzie
dokonywany
przez
przedstawiciela
SP
ZOZ
WSPRiTS
Płock
w
siedzibie
Zamawiającego
magazyn
w
Płocku
ul. Gwardii Ludowej 5 w godzinach od 07:00 do 13:00.
3. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Dostawcę na piśmie lub telefonicznie,
nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili ich stwierdzenia.
4. Ewentualne reklamacje ilościowe i jakościowe będą uwzględniane na koszt Dostawcy najpóźniej
do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć rękawice jednorazowego użytku oznaczone znakiem CE
oraz dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP, zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679).
6. W
przypadku
dostarczania
przez
Dostawcę
rękawic
jednorazowego
użytku
o terminie ważności krótszym niż 12 miesięcy,
bez uprzedniego uzgodnienia
z Zamawiającym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego
przedmiotu zamówienia i zwrotu towaru na koszt Dostawcy.
7. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
8. Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanych rękawic jednorazowego użytku
oraz dostawy będzie realizował na własny koszt i ryzyko.
9. Dostarczany przedmiot zamówienia winien zawierać:
a) ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne informacje dla bezpośredniego
użytkownika.
§ 6.
Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności polegających na:
a) nieterminowej 3-krotnej realizacji dostaw przedmiotu zamówienia przez Dostawcę
lub 3 – krotne zrealizowanie dostawy przedmiotu zamówienia zawierającego wady;
b) podwyższeniu ceny jednostkowej netto przez Dostawcę z naruszeniem zasad określonych
w §3 ust. 8 niniejszej umowy.
§ 7.
1. Zamawiający
zastrzega,
że
postanowienia
umowy
mogą
ulec
zmianie
tylko w przypadku, gdy zmiany będą wynikały z przyczyn, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnego aneksu
i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie Strony umowy.
§ 8.
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania
przez okres 8 miesięcy.
2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się także przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.
§ 10.
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
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§ 11.
Umowa została sporządzona na 4 stronach
w trzech jednobrzmiących
w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Dostawcy.

egzemplarzach,

§ 12
Wykaz załączników do umowy:
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo-cenowy).

…………………………………………..
Zamawiający
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