Załącznik nr 4
UMOWY NR ……/2013/PCM
Zawarta w dniu ………….. w Wieruszowie pomiędzy:
POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY Ul.
Warszawska 104, 98-400 Wieruszów , zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000309670, Nip : 9970128656, Regon :
100540800
Reprezentowanym przez:
Prezes - Eunikę Adamus
Zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………….
…………………………………….
…………………………………..
NIP ……………………………….
Regon ………………………………
Reprezentowanym przez :
……………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą

§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
/wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 euro, ustawy z dnia

29 stycznia

2004r Prawo zamówień publicznych. /
§2
1.
2.
3.

1.
2.

Umowa została zawarta z wykonawcą na podstawie oferty przetargowej na warunkach określonych w
ofercie i niniejsza umową (nr sprawy: …………….).
Przedmiotem umowy jest dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital
Powiatowy w Wieruszowie.
Integralną częścią umowy jest złożona oferta przetargowa z dnia ………………..

§3
Umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Każda dostawa będzie poprzedzona zamówieniem ilościowo – asortymentowym ze strony zamawiającego
tj. pracownika Apteki Szpitala i zrealizowana w ciągu 24 godzin od dnia przyjęcia zamówienia.
3. Leki , które są przedmiotem niniejszej umowy, będą dostarczane do zamawiającego transportem
wykonawcy – na jego koszt i ryzyko. Miejscem dostawy jest magazyn Apteki Powiatowego Centrum
Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
4. Przyjecie dostawy przez zamawiającego odbywać się będzie tylko w dni robocze w godzinach od 8:00
do 14:00.

1.

2.
3.
4.

1.
2.

§4
Zamawiający dokona odbioru ilościowego przy dostawie. Uzasadnione reklamacje jakościowe i ilościowe
zamawiającego złożone w ciągu 48 godzin roboczych od dnia otrzymania towaru będą rozpatrywane w
ciągu 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o reklamacji.
Wykonawca zobowiązuje się w przypadku uzasadnionego zakwestionowania dostawy przez
zamawiającego, dokonać wymiany danej partii towaru na inną porównywalną , ale nie o wyższej wartości.
Do każdej dostarczonej partii towarów powinna być dołączona specyfikacja dostawy.
W przypadku przedłużenia terminu dostawy lub reklamacji, poza czas określony w umowie,
zamawiającemu przysługuje prawo dokonaniu zakupu interwencyjnemu w dowolnie wybranej firmie, zaś
różnicą cen pomiędzy ceną wykonawcy a ceną zakupu interwencyjnego – zamawiający obciąży wykonawcę
w niniejszej umowie.
§5
Przedmiot umowy będzie dostarczany w cenach wyszczególnionych w ofercie handlowej (formularz
cenowy) stanowiącym jej integralną część.
Wartość umowy wynosi:
Pakiet 1
Wartość umowy brutto wynosi ……………………………………
Słownie:……………………………………………………………..
Pakiet nr 2
Wartość umowy brutto wynosi ……………………………………

Słownie : …………………………………………………………………
Pakiet nr 3
Wartość umowy brutto wynosi ……………………………………
Słownie : …………………………………………………………………
Pakiet nr 4
Wartość umowy brutto wynosi ……………………………………
Słownie : …………………………………………………………………
3.
4.
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Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy za towar zgodnie z ustaloną w ofercie cenę.
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w tym koszty zakupu, transportu i rozładunku.
Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu dokonania dostawy.
Podana cena jest stała, nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. Jedyna zmiana cen może
nastąpić przy zmianie stawki podatku VAT lub z przyczyn nie zależnych od wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia tj. 20% szacunkowo
podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w arkuszu cenowym.

§6
Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty dokonania
dostawy i otrzymania faktury przez zamawiającego.

§7
Strony ustalają odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za:

a)

2.

Zwłokę w dostawie w odniesieniu do terminu określonego w § 2 pkt.3 niniejszej umowy w wysokości 1%
wartości niedostarczonej dostawy
b) Zwłokę w opóźnieniu dostawy zamiennej, należnej w wyniku reklamacji w wysokości 0,2% wartości
zakwestionowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do ustalonego terminu dostawy
c) Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy
d) Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30- dniowym okresem wypowiedzenia
Łączna wartość kar umownych określonych w pkt. 1a i 1b nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia
określonego w § 4 ust.2.
Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kary umowne – wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia
faktycznie powstałej szkody.

§8
Zmiany i uzupełnienia mogą być dokonane wyłącznie w przypadku określonych w art. 144 Ustawy Prawo
zamówień publicznych.

§9
W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach zgodnych z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.
§ 11
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla
siedziby zamawiającego.
§12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
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