A.ZP.261.40.2016

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY 37 Z PN 16
zawarta w Bydgoszczy dnia ………………… roku pomiędzy
Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000063546,
reprezentowanym przez:
1. mgr Mariola Brodowska – Dyrektor
2. mgr Iwona Wesołowska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy,
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………….
wpisaną do …………………..Nr ………………….
reprezentowaną przez:
1. .....................................................
2. ......................................................
zwaną w treści umowy Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy
1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa akcesoriów do utrzymania czystości określonego
w załączniku nr 1 … – w zależności od wyniku postępowania - w następujących pakietach:
Pakiet ….. cena netto: ………….zł.
cena brutto: ………….zł.
3. Wraz z akcesoriami określonymi w załączniku do umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu instrukcje jego obsługi i eksploatacji w języku polskim w wersji papierowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia akcesoriów, które:
1) są nowe i nieużywane, nie były przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie są akcesoriami rekondycjonowanym, nie były wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika – dotyczy
to także wszystkich części składowych, wyposażenia;
2) są kompletne i do ich użycia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów ;
3) są dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W dalszej treści umowy „towar” oznacza akcesoria do utrzymania czystości.
Wynagrodzenie
§2
1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy określa załącznik
nr 1 … Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia.
2. Łączna cena netto umowy wynosi: ………………. zł (słownie: …………………………………….…) + ….. %
VAT.
3. Łączna cena brutto umowy wynosi: ………………zł.

4. Cena, o której mowa obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji umowy, a w szczególności
koszty dostawy i obsługi gwarancyjnej.
Termin realizacji dostawy
§3
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w ciągu 1 miesiąca, licząc od dnia
obowiązywania umowy, w terminie ………… dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.
Organizacja dostawy
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zapewnionym przez siebie
transportem, na własny koszt i ryzyko. Dostawa nastąpi do magazynu Zamawiającego (wejście
D) przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do należytego opakowania akcesoriów, jego ubezpieczenia na
czas transportu oraz dostarczenia środkiem transportu gwarantującym odpowiednie
zabezpieczenie. Koszty transportu wraz z ubezpieczeniem akcesoriów, wszelkie opłaty celne,
skarbowe oraz inne opłaty pośrednie zostały zawarte w wynagrodzeniu określonym umową.
3. Potwierdzeniem dostarczenia towaru będzie protokół odbioru sporządzony i podpisany przez
obie Strony – po stwierdzeniu zgodności z Opisem przedmiotu zamówienia.
Osoby uprawnione do kontaktów
§5
1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji
niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …………………………………................................... tel.
nr ….……….…………………….., e-mail ..………………………………………..….........………….…. lub osoba
zastępująca.
2. Do sprawowania nadzoru ze strony Zamawiającego nad realizacją umowy i bieżących kontaktów
z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia Kierownika Działu Utrzymania Higieny i Centralnego
Transportu Wewnątrzszpitalnego mgr Małgorzatę Ratke-Kasprzyk – tel. 887-873-208
Nabycie zastępcze
§6
1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie Zamawiający ma prawo nabyć
brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w stanowiącym załącznik do umowy
Formularzu cenowym na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części
zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje
się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą
różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył
mu towary a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem
zastępczym w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

Rozliczenia
§7
1. Zapłata należności dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w treści faktury.
2. Termin płatności wynosi 60 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury do Zamawiającego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po odbiorze, o którym mowa w § 4 ust. 6 niniej szej umowy.
3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego
na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Reklamacje
§8
1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo
odmowy jego odbioru i żądania jego bezzwłocznej wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z
umową lub dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w § 6. Zdanie poprzedzające stosuje
się odpowiednio w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru
towaru.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych od dnia jej zgłoszenia i powiadomienia osoby, o której mowa w § 5 ust. 2 o decyzji
faksem lub telefonicznie, najpóźniej w dniu, w którym upływa 5 dzień roboczy, a w przypadku jej
uznania za zasadną do naprawy lub wymiany towaru w ciągu 3 dni roboczych.
3. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo zgłoszona
faksem bądź e- mailem oraz potwierdzona pisemnie.

1.

2.
3.
4.

Kary umowne
§9
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, względnie opóźnienia w wykonaniu
innych obowiązków umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych:
1) w przypadku zwłoki w dostawie w wysokości 0,2% ceny za niedostarczony towar za każdy
dzień zwłoki;
2) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień § 8 w wysokości
0,2% ceny towaru naprawianego lub wymienianego;
3) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% odpowiednio łącznej ceny przedmiotu umowy, ustalonej w para grafie 2 Umowy lub ceny towarów w zakresie, których Zamawiający od umowy odstąpił.
Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionej szkody przewyższającej wysokość kar umownych.
Podstawą do naliczania kar umownych jest cena brutto.
Kary umowne płatne będą na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez
Zamawiającego i mogą zostać potrącone z należnościami Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy
§ 10

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w całości lub w części także
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przypadku opóźnienia
w realizacji dostawy w terminie, o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 1 niniejszej umowy

lub opóźnienia wymiany towaru w terminie określonym w § 8 ust. 2 niniejszej umowy bez
konieczności uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego na realizację tych obowiązków
oraz w przypadkach:
1) w przypadku reklamowania towaru z tej samej przyczyny co najmniej 3-krotnie;
2) bezzasadnego nie uwzględnienia reklamacji
w terminie 60 dni od zajścia okoliczności uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od
umowy.
3. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.

Postanowienia końcowe
§ 11
1. Integralną część umowy stanowią:
1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1...
2) Formularz cenowy – załącznik nr 2 ….
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z poźn. zm.
3. Do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy Strony
ustalają właściwy rzeczowo sąd w Bydgoszczy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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