Załącznik nr 5
UMOWA
nr……
zawarta w dniu ................... pomiędzy:
Spółką Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gryfinie przy ul. Parkowej 5 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 000304531, NIP: 8581797173, Regon 320481747, kapitał
zakładowy 1.960.000,00 PLN,
reprezentowaną przez:
Grzegorza Bogdanowicza - Prezesa Zarządu Spółki
zwaną dalej „Szpitalem” lub „Zamawiającym”
a
..................................................................................................
zwanym w treści umowy „Dostawcą”
reprezentowanym przez:
.........................................................................................
§ 1 Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego
jednorazowego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych wymienionych w
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, po cenach jednostkowych wymienionych w
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ilości wskazane w Załączniku Nr 1 – zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w
zależności od rzeczywistych potrzeb Szpitala. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić
sporządzenie i skalkulowanie oferty. W trakcie realizacji niniejszej umowy, Szpital
zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości, poprzez ich zwiększenie lub
zmniejszenie.
3. W przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, Dostawca zabezpieczy zwiększoną
sprzedaż przedmiotu dostawy, niezbędną ze względu na potrzeby Zamawiającego.
4. Z tytułu zamówienia produktów w mniejszej ilości niż wskazana w Załączniku 1,
Dostawcy nie przysługuje żądanie zapłaty wynagrodzenia przewyższającego
wynagrodzenie za faktycznie zamówione produkty ani żadna forma odszkodowania.
5. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z powszechnie obowiązującymi
przepisami i został dopuszczony do obrotu oraz może być stosowany dla celów
medycznych.
§ 2 Realizacja przedmiotu umowy
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko,
zgodnie ze składanymi zamówieniami szczegółowymi do….. w ciągu ….. godzin od
złożenia zamówienia, do godziny ……. Zamawiający będzie składał zamówienia za
pośrednictwem…….w dni……… do godz. ……. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym
od
pracy
lub
w
sobotę
dostawa
nastąpi
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Dostawca potwierdzi odbiór
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zamówienia faksem lub e-mailem niezwłocznie po jego otrzymaniu. Dostawca rozładuje
przedmiot dostawy.
Dostawca zapewnia realizację dostaw poszczególnych partii przedmiotu dostawy w
oryginalnych opakowaniach oraz własnym transportem gwarantując należyte
zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.
Transport przedmiotu dostawy będzie odpowiadał wymaganiom przewidzianym w
obowiązujących przepisach i dostosowany będzie do właściwości przedmiotu dostawy.
W przypadku braku przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
Dostawca dostarczy Szpitalowi produkt równoważny w cenie określonej w niniejszej
umowie, po uprzedniej akceptacji Szpitala.
Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy należytej jakości. Przedmiot
dostawy winien posiadać dokumenty wynikające ze stosownych aktów prawnych, które
zostaną
okazane
Zamawiającemu
na
każde
wezwanie,
w terminie 3 dni od wezwania.
Termin używalności przedmiotu dostawy każdorazowo będzie nie krótszy niż 12
miesięcy od daty dostawy i zostanie określony na pojedynczych opakowaniach.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamówieniem szczegółowym a
dokonaną dostawą, Szpital zgłosi ten fakt Dostawcy w ciągu 7 dni od dnia odbioru
przedmiotu dostawy, chyba, że stwierdzenie rozbieżności w tym terminie będzie
niemożliwe lub utrudnione, także ze względu na niekorzystanie z przedmiotu dostawy.
Inne zauważone wady Szpital zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania przez Dostawcę
pisemnego lub wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienia
o wystąpieniu wad. Brak stanowiska w tym terminie uznaje się za pozytywne rozpatrzenie
reklamacji. W terminie rozpatrzenia reklamacji, Dostawca dostarczy Zamawiającemu
produkty wolne od wad.
§ 3 Wykonanie zastępcze
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Jeżeli Dostawca nie wywiąże się terminowo z dostawy lub nie dostarczy produktów
wolnych od wad, Szpitalowi, niezależnie od uprawnień przewidzianych w kodeksie
cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od dostawy lub części dostawy niedoręczonej
w terminie lub wadliwej i dokonania zakupu zastępczego u innego podmiotu. Dostawca
zwróci Zamawiającemu różnicę w cenie/koszcie zamówienia produktów u podmiotu
trzeciego.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 z
wynagrodzenia Dostawcy.
§ 4 Wynagrodzenie

1. Za dostawę poszczególnych partii przedmiotu dostawy, Szpital zapłaci Dostawcy
wynagrodzenie obliczone poprzez pomnożenie ceny jednostkowej poszczególnych
produktów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy przez ilość dostarczonych
produktów danego rodzaju wynikających z zamówienia szczegółowego.
2. Ceny podane w Załączniku nr 1 są cenami ryczałtowymi i zawierają w sobie wszelkie
koszty związane z wykonywaniem umowy, w szczególności cenę i koszt transportu.
3. Zapłata należności za realizację poszczególnych partii przedmiotu dostawy wynikających
z zamówienia szczegółowego nastąpi przelewem na rachunek Dostawcy wskazany w
fakturze po doręczeniu zamówionych produktów, w terminie 60 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury Szpitalowi.

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo zrealizowany i odebrany przez
Szpital bez zastrzeżeń przedmiot dostawy.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Szpitala.
§ 5 Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie
1. Szpital zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w całości lub w części,
według wyboru Szpitala, w przypadku:
a) nieprzedstawienia przez Dostawcę na żądanie Zamawiającego dowodu dopuszczenia
produktu medycznego do obrotu lub innych dokumentów potwierdzających, że
produkt medyczny spełnia wymogi określone w przepisach prawa,
b) niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji zamówień lub terminu
usuwania wad,
c) dostarczenia towaru złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy,
d) nieprzedstawienia dowodu ubezpieczenia, zgodnie z § 6,
e) innego istotnego naruszenia postanowień umowy.
2. Szpital może również rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia dokonanego na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku
dokonania zmian organizacyjnych Szpitala powodujących, że wykonywanie umowy jest
dla Szpitala niecelowe.
4. W przypadkach, o których mowa powyżej, Dostawcy nie przysługują roszczenia
odszkodowawcze, a Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za
zrealizowaną część umowy.
§ 6 Ubezpieczenie
1. Dostawca niniejszym oświadcza, że posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy) umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności
cywilnej na kwotę nie niższą niż wartość umowy, wynikająca z formularza cenowego –
załącznik nr 1. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi załącznik do umowy.
2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności przez okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie
przedstawi dowód zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki
na kolejny okres.
§ 7 Kary umowne
1. Dostawca zapłaci Szpitalowi karę umowną w przypadku:
a) zwłoki w realizacji dostawy lub dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem (braki
ilościowe lub jakościowe) lub opóźnienia w dostarczeniu produktu wolnego od wad
- w wysokości 0,3% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej z zamówieniem/wadliwej
dostawy za każdy dzień opóźnienia, za każde opóźnienie lub za każdą niezgodną
z zamówieniem dostawę,
b) w razie niedostarczenia dostawy - w wysokości 5 % umownej wartości brutto
niedostarczonej części dostawy,
c) za wypowiedzenie/odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 5 % wartości
umowy brutto, określonej w ofercie cenowej Dostawcy.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Szpital będzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej
szkody.

§ 8 Termin obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia do dnia ………
§ 9 Inne postanowienia
1. Osobą uprawnioną do kontaktu ze Szpitalem ze strony Dostawcy jest:……
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcą ze strony Szpitala są:…..
3. W przypadku zmiany adresu siedziby Dostawca winien ten fakt zgłosić niezwłocznie
Szpitalowi, a jeżeli tego nie uczyni, to pisma doręczone pod dotychczasowy adres będą
uważane za doręczone prawidłowo.
4. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Szpitala.
5. Dostawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią praw wynikających z umowy,
a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Szpitala na podstawie
niniejszej umowy bez jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
strony,
Wykaz załączników:
1. wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1,
2. oferta Wykonawcy z dnia ……- załącznik nr 2,
3. warunki postępowania- załącznik nr 3,
4. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4.
DOSTAWCA

SZPITAL

