Załącznik nr 5 - wzór umowy
UMOWA Nr …………………
Umowa zawarta w dniu ........................ r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV270-47-SS/18, na sukcesywną dostawę płynów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą systemu do hemofiltracji
pomiędzy:
Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań
NIP: 781-16-19-837
REGON: 000 31 33 25
reprezentowanym przez:
Dyrektora – lek. med. Elżbietę Wrzesińską - Żak
Głównego Księgowego – mgr Ewę Kurkowiak
zwanym w dalszej części umowy: Zamawiającym
a

NIP:
REGON:
reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej części umowy: Wykonawcą
na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579) zawarto umowę następującej treści.
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§1
Wykonawca w stosunku do Zamawiającego zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy płynów do terapii
nerkozastępczej do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.
Przedmiotem umowy są płyny szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej
umowy. Przedmiotem umowy jest również dzierżawa systemu do hemofiltracji ………………………………
Załącznik nr 1 określa rodzaj nabywanych płynów do terapii nerkozastępczej, ilość, ceny jednostkowe, wartości
końcowe oraz należności z tytułu dzierżawy systemu do hemofiltracji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości płynów niż podane w Załączniku nr 1. Z tego tytułu
Wykonawca nie będzie uprawniony do innych roszczeń względem Zamawiającego niż żądania zapłaty za towar już
dostarczony Zamawiającemu. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu całości przedmiotu zamówienia, jeżeli
nie wynika to z jego potrzeb.
Złożona przez Wykonawcę oferta z dnia .......................... r. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) stanowią integralną część umowy.
§2
Wykonawca na podstawie złożonego zlecenia przez Zamawiającego, zobowiązuje się do dostarczania
Zamawiającemu produktów (płynów do terapii nerkozastępczej) będących przedmiotem niniejszej umowy
sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania zleceń, o których mowa w § 2 ust. 1 w formie pisemnej na wskazany
poniżej adres poczty elektronicznej Wykonawcy, lub numer faxu. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego
potwierdzenia otrzymania zlecenia.
Adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………………………………………...
Nr faxu Wykonawcy: ……………………………………………………………………...
Dostawa przedmiotu umowy (płynów do terapii narkozastępczej) odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy
do Apteki Szpitalnej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu na każdorazowe
jej wezwanie w terminie do 24 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia (od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 07:00 do 14:00). Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie..
Do każdej dostawy (płynów do terapii narkozastępczej) Wykonawca dołączy dokument zawierający: nazwę towaru,
datę ważności, ilość i cenę - faktura VAT (oryginał dla Zamawiającego), oraz stosowną informację dotyczącą
posiadania aktualnych świadectw rejestracji – do potwierdzenia na żądanie Zamawiającego. Dodatkowo, jeżeli jest to
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technicznie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania faktur VAT w wersji elektronicznej na adres:
apteka@raszeja.poznan.pl.
Numer serii oraz data ważności (płynów do terapii narkozastępczej) musi być widoczna na etykiecie produktu oraz na
fakturze VAT, lub na dokumencie związanym z fakturą VAT. Nazwa w języku polskim musi być widoczna na każdej
etykiecie produktu lub pojedynczej ulotce dołączonej do pojedynczego opakowania.
Termin ważności dostarczonych płynów do terapii narkozastępczej nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty
dostarczenia produktu do siedziby Zamawiającego.
Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych leżą po stronie Wykonawcy.
Wykonawca od razu po dostarczeniu zamówienia zobowiązany jest zabrać z terenu Zamawiającego opakowania
zewnętrzne, takie jak folie, palety, duże kartony zewnętrzne.
Każda ze Stron wyznaczy swoich przedstawicieli upoważnionych do działania w ich imieniu w zakresie
rozwiązywania bieżących problemów związanych z realizacją umowy.
Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie: ze strony Apteki –
Pan mgr farm. Michał Szymański tel. +48 61 22-45-289
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia faxem +48 61 22-45-390 lub e-mailem na adres
apteka@raszeja.poznan.pl o brakach w produkcji lub zatrzymaniu dostaw.
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy jest …………………………………….
tel. ……………………………….
Dostawa systemu do hemofiltracji w ilości 1 szt. nastąpi w terminie do 10 dni liczony od daty zawarcia niniejszej
umowy i potwierdzona zostanie protokołem przekazania. Dostawa systemu odbywać się będzie na koszt i ryzyko
Wykonawcy. System do hemofiltracji zamontowany i uruchomiony zostanie przez Wykonawcę w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
Wszelkie koszty okresowych przeglądów i napraw, w tym gwarancyjnych i pogwarancyjnych lub nieobjętych
gwarancją producenta systemu do hemofiltracji ponosi Wykonawca, chyba że uszkodzenie lub zniszczenie wynika ze
złej eksploatacji systemu lub działania osób trzecich, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
System do hemofiltracji wydany zostanie Wykonawcy wraz z wygaśnięciem umowy lub po wyczerpaniu i zużyciu
przez Zamawiającego płynów do terapii nerkozastępczej.
W przypadku awarii systemu do hemofiltracji, naprawy lub przeglądu trwającego dłużej niż 5 dni, Wykonawca
zobowiązany będzie użyczyć sprawne urządzenie zastępcze o identycznych parametrach. Okres, w którym urządzenie
będzie niesprawne i wyłączone z bezpiecznego użytkowania, nie będzie wliczany w koszty dzierżawy, rozliczenie to
ustalone zostanie proporcjonalnie.
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach dotyczących obsługi systemu do hemofiltracji jest
……………………………………. tel. ……………………………….
§3
Maksymalną wartość dostaw płynów do terapii nerkozastępczej, Strony ustalają na kwotę w wysokości netto:
................. zł (słownie netto: .........................................................................................................................), brutto:
............................................. zł (słownie brutto: ....................................................................................................). W
Powyższej kwocie ujęta została należna stawka podatku VAT.
Ceny jednostkowe asortymentu określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy.
Miesięczna wartość dzierżawy systemu do hemofiltracji ustalona została na kwotę netto: ................. zł (słownie netto:
.........................................................................................................................), brutto: ............................................. zł
(słownie brutto: ....................................................................................................). W Powyższej kwocie ujęta została
należna stawka podatku VAT.
Podane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (podatek VAT, koszt dostawy, cła, opłat
granicznych itp.).
Wykonawca gwarantuje stałość ceny na oferowane produkty oraz dzierżawiony system przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy.

Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w
ust. 4.
W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 4 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
10. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 4 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 4 litera b) i c).
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny produktów będących przedmiotem niniejszej
umowy po uprzednim podpisaniu aneksu z Wykonawcą.
12. W przypadku braku dostępności określonych w umowie produktów u Wykonawcy, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania zakupu u innego podmiotu i obciążenia różnicą cenową zobowiązanego
niniejszą umową Wykonawcy.
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Zmawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.
§4
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 781 16 19 837 i upoważnia
Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez potwierdzenia odbioru faktury.
Należność za każdorazową realizację przedmiotu zamówienia, tj. dostawy płynów do terapii nerkozastępczej płatna
będzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT na wskazany numer rachunku bankowego
Wykonawcy, natomiast płatność za dzierżawę systemu do hemofiltracji następować będzie „z dołu” każdorazowo po
upływie danego miesiąca obowiązywania umowy dzierżawy, na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 30
dni od dnia otrzymania faktury VAT na wskazany numer rachunku bankowego Wykonawcy.
Jako dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
§5
Wykonawca gwarantuje, że jakość Przedmiotu Umowy jest zgodna z przedstawionymi Zamawiającemu
dokumentami dopuszczającymi do obrotu.
Za jakość, tożsamość dostarczonych produktów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§6
Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar, płatnych w
następujących przypadkach i wysokości:
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 1 % wartości
zamówienia z § 3 ust. 1, liczoną za każdy dzień opóźnienia,
b) za niedostarczenie przedmiotu dzierżawy w terminie określonym w § 2 ust. 12 w wysokości 5 % wartości
miesięcznej dzierżawy z § 3 ust. 2, liczoną za każdy dzień opóźnienia
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy,
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
jeżeli podstawą wypowiedzenia jest rażące naruszenie postanowień umowy polegających np. na dostawie
towaru niezgodnego z umową, a w szczególności innego niż ten jaki został opisany w ofercie
Wykonawcy, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy,
e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w
wysokości 20% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1.
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za przekroczenie terminu zapłaty,
o którym mowa w §4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy, za wyjątkiem okoliczności
wymienionych w art. 145 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
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§7
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili; w szczególności, w
przypadkach:
a) w trybie określonym w art. 145 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze zwłoką po bezskutecznym upływie
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia wykonania obowiązków umownych,
c) w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Wykonawcę, który z kolei rozpatrzy reklamację w terminie:
- w ciągu 72 godzin (ograniczając jednocześnie bieg terminu do dni roboczych od poniedziałku
do piątku) w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczyć będzie braków ilościowych,
- w ciągu 14 dni roboczych, gdy zgłoszenie dotyczyć będzie wad jakościowych.

Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie usunie braków ilościowych lub wad jakościowych w ww.
terminach rozpatrzenia reklamacji, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
dla podjęcia wykonania obowiązków umownych.
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Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy jednostronnie w przypadku gdy Wykonawca odmówi dostarczenia
towaru z jakiejkolwiek przyczyny. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza
roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający
pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.
W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza
się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w
ofercie, okoliczność ta musi zostać wykazana przez Wykonawcę w sposób pewny. Ewentualnie w przypadku
wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika w
cenie przetargowej (jeżeli będzie to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie
tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do
każdorazowego poinformowania Zamawiającego o w/w sytuacjach z 3-tygodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku niewykorzystania
całości wartości przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast do tego zobowiązany.
W przypadku niedostarczenia zamówionego produktu przez Wykonawcę, Zamawiający ma możliwość kupienia w/w
produktu medycznego u innego podmiotu. Zamawiający obciąży ewentualną różnicą cen Wykonawcę.
§8
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający
zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego zgodnie z terminami określonymi w § 7 ust.
1 lit. c) od daty jej zgłoszenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w
przypadku:
a) dostarczenie towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności
do użycia,
b) dostarczenie towaru niezgodnego z umową,
c) dostarczenie towaru w niewłaściwych opakowaniach,
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką.
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§9
Umowa zawarta zostanie na czas określony 18 miesięcy liczony od daty jej zawarcia.
Strony ustalają następujące terminy realizacji dostaw oraz dzierżawy będących przedmiotem umowy:
rozpoczęcie dostaw i dzierżawy ustala się na dzień podpisania umowy tj. :______________
zakończenie dostaw i dzierżawy ustala się na dzień :______________

§ 10
Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

§ 11
W razie wystąpienia istotnej 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego
jedynie wynagrodzenia należnego my z tytułu wykonanej już części umowy.

§ 12
Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

