Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR ...............
na dostawę ................................................
zawarta w Świeciu w dniu .................................. r. pomiędzy:
WOJEWÓDZKIM SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA
KRS_ 0000034171, REGON_000291523, NIP_5591699097,
z siedzibą w Świeciu (86-100) ul. Sądowa 18 – zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
................................................................................................
KRS_............................, REGON_............................, NIP_............................
z siedzibą w ............................ – zwaną/ym dalej „WYKONAWCĄ” ,
zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści :
§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

Umowa jest następstwem wyboru WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
(2021), rozstrzygniętego ........................ r., oznaczenie sprawy V. 271.16. 2020 : Pakiet nr …................... .
1.

Osobą uprawnioną do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO, odpowiedzialną za realizację
postanowień umowy jest .........................................................................................................
( tel. .........................., fax .........................., e-mail ............................................................. ).

2.

Osobą uprawnioną do reprezentowania WYKONAWCY, odpowiedzialną za realizację postanowień
umowy jest .........................................................................................................
( tel. .........................., fax .........................., e-mail ............................................................. ).

1.

Przedmiotem umowy są dostawy .......................... zwanych dalej towarem lub produktem na potrzeby
Szpitala.

2.

Wartość przedmiotu umowy wynosi :
- netto ...................... zł ,
- brutto ...................... zł (słownie: ...............................................) .

3.

Umowa została zawarta na okres od dnia .......................... r. do dnia .......................... r.

4.

Zakres świadczenia WYKONAWCY jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

5.

Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
SIWZ.

1.

WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU towaru w asortymencie i
ilościach określonych w załączniku do niniejszej umowy (formularz cenowy).

2.

WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie umowy.

3.

Określone w załączniku do umowy ilości poszczególnego asortymentu są szacunkowe i mogą ulec
zmianie w zależności od potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO co wynika ze specyfiki Zamówienia, na co
WYKONAWCA wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie
trwania umowy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych
zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji zamówienia. ZAMAWIAJĄCY będzie
uprawniony do zamawiania większej ilości produktów z jednej pozycji i mniejszej z innej niż wynika to
z załącznika nr 2 do umowy przy zachowaniu ceny jednostkowej brutto opakowania z danej pozycji
oraz ogólnej wartości zamówienia zapisanej w umowie plus-minus 30%. O zmianie jednostronnie
decyduje ZAMAWIAJĄCY. Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga jej aneksowania.

4.

Szczegółowy asortyment dostawy strony będą ustalać z .... dniowym wyprzedzeniem przed terminem
dostawy.

5.

Osobami po stronie ZAMAWIAJĄCEGO upoważnionymi do składania zamówień są: ..........................
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§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

1.

WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt i ryzyko do Apteki Szpitalnej
ZAMAWIAJĄCEGO, do miejsca wskazanego przez odbiorcę, w godzinach od 08:00 do 14:00.Terminy
dostaw będą przypadać w dni robocze, tzn. dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

2.

WYKONAWCA uwzględni reklamacje ilościowe (zgłaszane przy odbiorze towaru) i jakościowe
dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od dostarczenia towaru.

1.

WYKONAWCA oświadcza, że towar oferowany ZAMAWIAJĄCEMU jest wolny od wad i spełnia
wszystkie normy stawiane takim produktom przez prawo polskie.

2.

WYKONAWCA oświadcza, że wszystkie produkty dopuszczone do obrotu na terytorium RP,
stanowiące przedmiot umowy posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu, znajdujące się w
siedzibie WYKONAWCY, do wglądu przez ZAMAWIAJĄCEGO.

3.

WYKONAWCA oświadcza, że w siedzibie WYKONAWCY znajdują się odpowiednie zaświadczenia
uprawnionych podmiotów do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają
określonym normom lub specyfikacjom technicznym (atesty, certyfikaty, itp.) i że na każde żądanie
ZAMAWIAJĄCEGO będą one przedłożone ZAMAWAIJACEMU do wglądu.

4.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone produkty na ogólnych zasadach producenta.

1.

WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU produkty dopuszczone do obrotu na
terytorium RP w cenach określonych w załączniku nr 2 do umowy (formularz cenowy).

2.

Ceny netto produktów nie wzrosną przez okres trwania umowy, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w pkt.3.

3.

W trakcie trwania umowy ceny netto mogą wzrosnąć w przypadku zmian :
a)

cen urzędowych, z tym, że WYKONAWCA zachowa zaproponowany w ofercie procent upustu
w stosunku do obowiązujących na dzień złożenia oferty cen urzędowych – stałość rabatu nie
będzie egzekwowana w przypadku kiedy oferowana cena jest niższa od aktualnie
obowiązującej ceny urzędowej;

b)

obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych;

c)

kursu walut, jeżeli EURO z dnia zawarcia umowy wzrośnie o więcej niż 8%.

4.

Wszelkie ewentualne zmiany cen na wyższe wymagają udokumentowania przez WYKONAWCĘ oraz
akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

WYKONAWCA zobowiązuje się uwzględnić korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO zmiany cen
urzędowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych
hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne. Nowe ceny będą stosowane od chwili wejścia w
życie przepisów wprowadzających zmiany cen. Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych
nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej niż nowa cena
urzędowa.

6.

W przypadku zaniechania produkcji produktu zawartego w umowie przetargowej WYKONAWCA
zobowiązuje się do dostarczenia produktu równoważnego w cenie ofertowej – po uzyskaniu
akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku braku zamiennika, strony uznają umowę za nieważną w
zakresie niemożliwym do spełnienia.

7.

W przypadku niezgodności numeru serii i daty ważności produktu w dostawie i na fakturze, po
pisemnym zgłoszeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO (fax) WYKONAWCA niezwłocznie potwierdzi
pisemnie uznanie tej niezgodności.

1.

Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu
towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie ....... dni na konto WYKONAWCY.

2.

Cena za przedmiot umowy określona w ofercie obejmuje cenę towaru i wszelkie składniki związane z
realizacją umowy oraz należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem jej
postanowień, w tym transport.

3.

W przypadku stwierdzenia wad towaru ZAMAWIAJĄCY wstrzyma się z zapłatą do czasu aż
WYKONAWCA dostarczy rzecz wolną od wad oraz pokryje ewentualne koszty związane z wymianą
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Załącznik nr 4 do SIWZ
rzeczy.
§ 9.

1.

Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCEMU
będą przysługiwać kary umowne :
a)

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA;

b)

w wysokości 0,3% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w
wykonywaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie dostawy do
dnia faktycznego odbioru.

2.

Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury ZAMAWIAJĄCY zapłaci odsetki
ustawowe.

3.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody, niezależnie od roszczeń wymienionych w punkcie 1.

4.

WYKONAWCA zobowiązuje się do nie przekazywania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej
umowy na rzecz innych podmiotów bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO (dłużnika).

§ 10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku,
WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru.
§ 11.

§ 12.

§ 13.

§ 15.

1.

Zmiana treści Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą obydwu stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

2.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru WYKONAWCY chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne
dla ZAMAWIAJĄCEGO.

3.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem w/w przepisu jest nieważna.

1.

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowiązany
jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do ZAMAWIAJĄCEGO.

2.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

3.

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawego swojej
firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

4.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

1.

Formularz ofertowy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część
niniejszej umowy.

2.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie ;
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2)

dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej
sprawie
dotyczącej
przetwarzania
danych
osobowych:
e-mail:
odo@szpitalpsychiatryczny.swiecie.pl ;

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ;

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), dalej „ustawa Pzp” ;

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy ;

6)

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7)

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ;

8)

posiada Pani/Pan :

9)

2.

a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,

c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ,

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO ;

nie przysługuje Pani/Panu :
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO ;

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO .

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o udzielenie tego zamówienia publicznego .

§ 15. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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