SPZOZ w Wolsztynie, sukcesywna dostaw produktów farmaceutycznych, PN/9/2018

wzór umowy/ załącznik nr 7 do
Wzór / Umowa nr ......./2018

Zawarta w dniu ......................roku w Wolsztynie
Pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn wpisanym do KRS ………………………………………… pod nr ............................prowadzonym przez
..................................................................z dnia .............r., posiadającym NIP nr ...............................zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym
Reprezentowanym przez:
Dyrektora – Tadeusza Tofel, zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym
a......................................................
........................................................
.........................................................reprezentowanym przez: ……………………………………………
działającego

na

podstawie

wypisu

z

…………………………………………

nr

............................prowadzonego

przez

..................................................................z dnia .............r., posiadającym NIP nr ...............................zwanego w dalszej części Wykonawcą

§1 Preambuła
Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na sukcesywną 24 miesięczną d o s t a wę produktów farmaceutycznych d l a S PZO Z w
Wol sz ty n ie ; P N/ 9 /2 0 18 .
§ 2 Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 24 miesięczną d os t a w a produktów farmaceutycznych dl a S P Z OZ
w Wol s zty n i e PN / 9/ 20 18 w r oz bic iu na p os zc ze gól n e pa k i e ty ( za da n ia ) .
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości został określony w załączniku nr ……… do niniejszej
umowy (odpowiednio załącznik nr do __________________ SIWZ).

3. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu umowy:
1) Zamawiający wymaga, aby produkty lecznicze o tej samej nazwie międzynarodowej określone przez
Zamawiającego w różnych dawkach i jednakowej formie podania miały tę sama nazwę handlową1.
2) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty lecznicze/ farmaceutyczne w dniu dostawy posiadały nie
1
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krótszą niż 12 miesięczną datę przydatności do użytku,
3) Zamawiający wymaga, aby produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie posiadały wymagane
przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2016.2142 z późn.zm.)
właściwe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski wydane przez uprawniony do
tego organ,
4) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty, które są zakwalifikowane do wyrobów medycznych spełniały
narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadały wymagane
przepisami prawa świadectwa rejestracyjne z godnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j).
5) Wszystkie oferowane produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą spełniać właściwe dla każdego z nich
wymogi jakościowe, wymogi co do opakowania i przechowywania oraz muszą posiadać pozwolenie
dopuszczające daną serię do obrotu,
6) Wykonawca zobligowany będzie zapewnić transport produktów leczniczych i wyrobów medycznych w taki
sposób, aby spełnić warunki narzucone w tym zakresie przez producenta. Powyższy wymóg dotyczy zwłaszcza
produktów leczniczych termolabilnych.
4

Wymagania dodatkowe:
1) Zamawiający w zakresie Pakietu nr 8, wymaga, aby preparat w poz. 1 posiadał zarejestrowane wskazanie u
dzieci młodzieży w wieku od 1 do 18 lat (właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy),
2) Wykonawca, w przypadku leków termolabilnych do podań parenteralnych zobligowany będzie do umieszczania
wewnątrz opakowania transportowego leku pasek wskaźnikowy temperatury i czasu- typu Warm Mark lub
dołączyć do dokumentu dostawy wydruk z rejestratora temperatury,
3) Zamawiający w zakresie Pakietu nr 18 wymaga nieodpłatnego udostępnienia przez Wykonawcę 4 parowników
kompatybilnych z oferowanym preparatem wraz z nieodpłatnym serwisem /kalibracją tychże urządzeń w
okresie trwania umowy przetargowej. Zasady udostępnienia zostały określone w umowie udostępnienia- zał. Nr
8 do SIWZ, (właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy),
4) produkty lecznicze określone w pakiecie nr 66 obejmują leki z tzw. importu docelowego, leki dostępne na
podstawie zgody MZ na czasowe wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych na terenie RP lub z importu
docelowego, (właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy),
5) leki określone w pakiecie 32, poz. 24; Zamawiający wymaga by produkt posiadał rejestrację jako produkt
leczniczy oraz zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich,
(właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy),
6) leki określone w pakiecie nr 32, poz. 25; Zamawiający wymaga by produkt posiadał zarejestrowane wskazania
w leczeniu zakażeń u pacjentów w każdym wieku (także u noworodków), (właściwe pozostanie na etapie
podpisywania umowy),
7) leki określone w pakiecie 33, poz. 5,6 obejmują leki do stosowania w zakażeniach skóry i tkanek miękkich, w
okresie około operacyjnym, w zakażeniach ginekologicznych. Wskazania do stosowania w pediatrii i
neonatologii, (właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy),
8) Zamawiający w zakresie pakietu nr 22, 69 wymaga zaoferowania produktów pochodzących od jednego
producenta, (właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy),
9) Zamawiający w zakresie pakietu nr 36, poz. 6 - wymaga aby produkt leczniczy posiadał wskazania do leczenia u
noworodków i dzieci poniżej 6 miesiąca życia, (właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy),

10) Zamawiający w zakresie Pakietu nr 55 wymaga, aby do zaoferowanych testów Wykonawca wraz z pierwszą
dostawą dostarczył nieodpłatnie 60 glukometrów kompatybilnych z zaoferowanym testem paskowym.
Wszystkie wyżej wymienione glukometry winny być nowe, objęte gwarancją i regularnie w odstępach 3 miesięcy
kalibrowane na koszt Wykonawcy, a w razie wady uniemożliwiającej poprawny pomiar wymienione na nowe na
koszt Wykonawcy, (właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy),
11) Zamawiający w zakresie pakietu nr 53, pozycje 1-5, wymaga następujące drogi podania: podanie dożylne,
dotętnicze, podpajęczynówkowe, doustne, doodbytnicze, (właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy),
12) Zamawiający w zakresie pakietu nr 55 wymaga, aby testy paskowe spełniały wymagania co do dokładności
oznaczeń stężenia glukozy we krwi, zgodnie z normą ISO 15197:2013; na potwierdzenie spełnienia normy
15197:2013 na żądania Zamawiającego zostanie przedstawiony właściwy certyfikat wydany przez niezależne
podmioty certyfikujące. (właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy).
13) Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany tabletek na tabletki powlekane oraz na kapsułki (i odwrotnie) tylko
dla form leku o niemodyfikowanym uwalnianiu, a także możliwość zamiany ampułek na fiolki (nie odwrotnie).
Wyjątki od tej reguły znajdują się w niektórych pakietach (tj załącznikach nr _________________SIWZ odpowiednio
załącznik nr _________do Umowy), w których zamawiający zastrzegł brak możliwości zamiany postaci leku.
14) Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ilości opakowań, pod warunkiem przeliczenia wymaganych
ilości i zaokrąglenia przeliczonych opakowań w górę, szczegóły w pakietach (tj. załącznikach nr
_________________SIWZ odpowiednio załącznik nr _________do Umowy)
§3 Reklamacja przedmiotu zamówienia
1.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy :
a) jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały
z winy Zamawiającego lub
b) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w umowie lub
c) dostarczone produkty równoważne nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz
estetyki wykonania produktom wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić
zakwestionowaną dostawę na nową, wolną od wad na własny koszt i ryzyko.

2.

Reklamację z tytułu niewłaściwej ilości i jakości dostarczonego towaru Zamawiający może składać Wykonawcy w
terminie:
a) do 5 dni roboczych - reklamacja ilościowa – od dnia dostawy przedmiotu umowy,
b) do 30 dni - reklamacja jakościowa – od dnia dostawy przedmiotu umowy.
Podstawą rozpatrzenia w/w reklamacji stanowić będzie protokół wewnętrzny SPZOZ Wolsztyn sporządzony na tą
okoliczność.

3. Reklamacja ilościowa oraz dotycząca sposobu opakowania oraz transportu powinna być rozpatrzona przez
Wykonawcę w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, nie później jednak niż do
godz. 14.00 piątego dnia roboczego. W takim przypadku Wykonawca uzupełni brakujący lub wadliwy towar na swój
koszt, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: wad jakościowych w
nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych. Brak rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie
traktowany będzie jako uznanie reklamacji.
4.

Jeżeli Wykonawca w wymienionym terminie, nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia zgłoszonej

reklamacji ( ilościowej lub jakościowej ) uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości.
5.

Wszczęte postępowanie reklamacyjne uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty faktury za daną dostawę.

6.

Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy lub też zwleka z rozpatrzeniem reklamacji Zamawiającemu
przysługuje prawo dokonania interwencyjnego zakupu u innego źródła. Zamawiający obciąży wykonawcę różnicą w
cenie zakupionego towaru wraz z kosztami transportu.

7.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z faktury za kolejną dostawę.

8.

Trzykrotne udokumentowane dostarczenie wadliwego towaru lub towaru niezgodnego z zamówieniem pod
względem ilościowym i asortymentowym upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 4 Realizacja przedmiotu umowy

1.

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy, sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty
podpisania umowy. W przypadku, gdy w podanym okresie nie zostanie ilościowo zrealizowany cały przedmiot
umowy, umowa może zostać przedłużona do czasu jej całkowitego zrealizowania nie dłużej jednak niż na okres
kolejnych 6 miesięcy.

2.

Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

3.

Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1230. Miejscem dostawy jest: - Apteka
Szpitalna, mieszcząca się przy ul. Wschowskiej 3.

4.

Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych
w zakresie pakietów nr 4,9,17,18,39,48,50-53,55-56,64,68 w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania,
faksowego, e-mail lub pisemnego zamówienia; w terminie 2 dni roboczych- pozostałe pakiety z wyłączeniem
pakietu nr 66, poz. 1-5 czas dostawy – maksymalnie do 21 dni od daty otrzymania zamówienia. (właściwe pozostanie
na etapie podpisywania umowy)..

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania dostaw na CITO w zakresie pakietów: nr 3,5,21, 30-36, 39-45,47, 5965,77 Zamówienia na cito realizowane będą w terminie do 8 godzin od chwili zgłoszenia zamówienia. (właściwe
pozostanie na etapie podpisywania umowy).

6.

Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W przypadku dostaw na CITO zapis nie ma zastosowania.

7.

Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia każdorazowo potwierdzi pracownikowi apteki realizację tego
zamówienia oraz wskaże braki w dostawie – telefonicznie, nr 68 347 73 47, w formie fax-u zwrotnego na nr 68 347 73
47 lub e-mail’a zwrotnego przyjęcie i realizację zamówienia w całości.

8.

W przypadku trwałego wycofania przedmiotu umowy z rynku przez Producenta a jednocześnie w sytuacji braku na
rynku produktu zastępczego, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego pisemnego powiadomienia oraz
udokumentowania tego faktu Zamawiającemu.

9.

W przypadku o którym mowa w § 4 punkt 9 zawarta umowa przestaje wiązać strony w tym zakresie od dnia
skutecznego powiadomienia Zamawiającego o przyczynach uzasadniających jej wypowiedzenie.

10. W przypadku zaprzestania leczenia danym produktem farmaceutycznym w szpitalu Zamawiający zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z dostawy bez konieczności ponoszenia kar umownych i wypłaty odszkodowań.
11. Zamawiający zastrzega sobie incydentalnie możliwość zwrotu przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie do 7
dni od daty przyjęcia dostawy.

12. Na wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia produktów farmaceutycznych w warunkach zalecanych przez
producenta, tj. Wykonawca gwarantuje transport leków termolabilnych z hurtowni do apteki szpitalnej w
wymaganych warunkach ze wskaźnikiem temperatur lub wydrukiem z rejestratora temperatury.
13. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę wraz ze szczegółową specyfikacją, niezależnie od tego Wykonawca
przy dostawie doręczy Zamawiającemu wersję elektroniczną (w formacie BLOZ lub BAZYL) z kopią specyfikacji
dostawy.
14. Każda faktura powinna zawierać informacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18. kwietnia 2013r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z
Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych
z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz.U.13.489, z dnia 23 kwietnia 2013 r.).
§5 Wykonanie zastępcze
1.

Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania
interwencyjnego zakupu u innego źródła na koszt i ryzyko wykonawcy (transport, różnica w cenie). Zamawiający
obciąży wykonawcę fakturą za dokonany zakup.

2.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie powyższej należności z faktury za kolejną dostawę.
§ 6 Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych dostaw
1.

Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (dostaw) może nastąpić wyłącznie
w przypadku zaistnienia okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności w
przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku wykonawca niezwłocznie, pisemnie zawiadomi
Zamawiającego o powyższych okolicznościach przedstawiając dowody potwierdzające ich zaistnienie oraz
wskaże proponowany termin dostawy. Nowy termin realizacji zostanie ustalony przez strony. Powyższy wymóg
nie znajduje zastosowania w przypadku dostaw realizowanych na cito.

2.

Wydłużenie terminu realizacji całej umowy może nastąpić w przypadku, gdy w ciągu 24 miesięcy od daty
podpisania umowy nie zostanie ilościowo zrealizowany cały jej przedmiot umowy. W takim przypadku
Zamawiający powiadomi o tym fakcie wykonawcę. Umowa w takim przypadku może zostać przedłużona do czasu
jej całkowitego zrealizowania nie dłużej jednak niż na okres kolejnych 6 miesięcy.
§7 Wynagrodzenie wykonawcy

1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy łączną kwotę netto: ..................... zł
słownie: .............................................................................................................................,
co daje brutto: .................... zł
słownie: ..................................................................................................................................

2.

Podana cena może ulec zmianie tylko w zależności od faktycznie zrealizowanych dostaw oraz w przypadkach
określonych w niniejszej umowie przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części dostaw.

3.

Za zrealizowane dostawy Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe.

4.

Strony ustaliły termin płatności na 60 dni od dnia dostarczenia faktury

5.

Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

6.

Za dokonanie płatności uznaje się dokonanie obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.

Nie dopuszcza się możliwości kalkulacji w innych walutach, a także prowadzenia rozliczeń w innych walutach.

8.

W przypadku powstania opóźnienia w płatnościach, dokonywane przez Zamawiającego spłaty będą zaliczane w
pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a dopiero w dalszej kolejności na poczet należności ubocznych, a
zwłaszcza odsetek.

9.

Wykonawca będzie wystawiał odrębne noty odsetkowe i doręczał je Zamawiającemu.

10. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem
czasowych bądź okresowych promocji, wprowadzonych przez producenta lub wykonawcę oraz za wyjątkiem
przypadków określonych w Umowie. Korzystanie z promocji jest uprawnieniem Zamawiającego z której może
skorzystać. Skorzystanie z promocji nie stanowi zmiany Umowy.
§ 8 Siła wyższa
1) Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jeżeli
wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej powstałe po dacie
podpisania umowy.
2) w niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o:
−

charakterze niezależnym od stron

−

którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy

−

którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności

3) Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość
wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez ograniczania się do nich, jeśli
tylko warunki określone w ust. 2 tiret 1-3 są spełnione:
a) wojna, działania wojenne , inwazja, działania wrogów zewnętrznych
b) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny
c) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel wykonawcy, podmioty
udostępniające zasoby, podwykonawców
d) amunicja wojskowa., niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne
z wyjątkiem tych które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot
udostępniający zasoby.
e) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy, powodzie
f)

wykopaliska archeologiczne

g) wstrzymanie lotów
h) zaprzestanie lub wstrzymanie produkcji przedmiotu umowy przez producenta
i)

wycofanie/ wstrzymanie dostępności przedmiotu umowy przez upoważnione do tego organy (np Nadzór
farmaceutyczny)

4) Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby
wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.
5) Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia jeżeli opóźnienie w
wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem zdarzenie siły
wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności jeżeli są one
wynikiem zaistnienia siły wyższej.

6) Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na
wywiązywanie sie z jej zobowiązań , strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę podając
szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności.
O ile Zamawiający nie poleci inaczej wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich obowiązków
wynikających z umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez zamawiającego.
7) W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 180 dni niezależnie do jakiegokolwiek
wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny każda ze
stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu okresu wypowiedzenia.
§9 Możliwość zmiany umowy
1.

Strony na zasadzie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg
zasad i na warunkach określonych poniżej.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiany nie powodujące zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia tj.
w przypadku zaistnienia następujących okoliczności :
1.

zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),

2.

zmiany nazwy handlowej oferowanego przedmiotu Umowy,

3.

zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu Umowy . W takim przypadku nastąpi przeliczenie ilości sztuk na
odpowiednią ilość opakowań zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt 14 Umowy.

4.

zamiany tabletek na tabletki powlekane oraz na kapsułki (i odwrotnie) tylko dla form leku o niemodyfikowanym
uwalnianiu, a także możliwość zamiany ampułek na fiolki (nie odwrotnie) zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt
13 Umowy.

5.

zmiany wyglądu opakowań wprowadzonych przez producenta,

6.

zmiany zasad etykietowania przedmiotu Umowy wskutek zmienionych regulacji prawnych,

7.

zmian numerów katalogowych

8.

wystąpienia braku przedmiotu Umowy na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. wycofanie z rynku,
zaprzestanie produkcji, wstrzymanie produkcji przez właściwe organy nadzoru farmaceutycznego), a istnieje
możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie
wyższej niż określona w umowie,
b) zmiany, w zakresie asortymentu objętego przedmiotem umowy nie powodujące zmian wysokości
wynagrodzenia oraz zmian terminu realizacji zamówienia tj:
1) dopuszcza się możliwość wystąpienia zmian asortymentu (dot. między innymi zmiany nr katalogowego,
nazwy handlowej produktu, sposobu konfekcjonowania, wprowadzenia zamiennika lub produktu nowszej
generacji) przy zachowaniu jego minimalnych parametrów jakościowych określonych w Umowie i przy cenie
nie wyższej niż określona w Umowie oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
2) zmian asortymentu objętego przedmiotem Umowy spowodowanego zmianą przepisów prawa lub zmian
w wykonywanych procedurach medycznych,
3) w przypadku zaistnienie incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych
samych lub wyższych parametrach i zastosowaniu za wyraźną zgodą zamawiającego,
4) Dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanego przedmiotu Umowy innym pod warunkiem, że będą
spełniać wszystkie minimalne wymogi jakościowe przedstawione w SIWZ, a dodatkowo ze względu na

zmiany produkcyjne czy technologiczne jakość produkowanych materiałów medycznych okaże się nie gorsza
niż pierwotnie oferowane, wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany
lub udoskonalony.
c)zmiany w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy:
1) Dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości poszczególnego asortymentu – zmiana ta może być związana ze
zmianą obowiązujących przepisów, zmianą w wykonywanych procedurach medycznych, różnego –
nierównomiernego wykorzystania poszczególnego przedmiotu Umowy. Przy czym Zamawiający gwarantuje
realizację zamówienia na poziomie 60 % wartości umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie
przysługiwało roszczenie do zrealizowania całości umowy oraz naliczania kar umownych. W takim
przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone za faktycznie zrealizowane dostawy.
2) Zmiany stawki podatku VAT (zarówno w górę jak i w dół). W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena
netto nie ulegnie zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
3) W przypadku braku dostępności produktów na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. wycofanie z
rynku, zaprzestanie produkcji) a nie istnieje możliwość zastąpienia go produktem o tym samym
zastosowaniu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do zrealizowania całości umowy,
a wynagrodzenia Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość niezrealizowanej dostawy.
4) W przypadkach, o których mowa w § 8 Umowy
d) zmiana terminu realizacji umowy
1.

W przypadku gdy w czasie trwania umowy nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy pod względem
ilościowym lub kwotowym, a strony wyrażą wolę jej kontynuacji, Umowa zostanie przedłużona na
dotychczasowych zasadach do czasu zrealizowania całości zamówienia, jednak nie dłużej niż o kolejne 6 m-cy.

2.

Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania umowy jeżeli zwiększy się liczba wykonywanych badań
a przedmiot Umowy zostanie zrealizowany.

3.

Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej,
o której mowa w § 8 uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim
przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.

4.

W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

2) zasady wprowadzania zmian do umowy
a)

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej stronie
wniosek na piśmie na adres wskazany w umowie.

b)

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

c)

Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie
7 dni roboczych od dnia, w którym strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub
okolicznościach.

d)

Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
§ 10 Zasady waloryzacji

W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w § 9 ust. 1 litera c podpunkt 4 Umowy wprowadza się następujące
zasady dokonywania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

1.

W przypadku wystąpienia zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę część wynagrodzenia brutto Wykonawcy płatna po zaistnieniu ww okoliczności, po
spełnieniu warunku , o którym mowa w § 101 ulegnie zmian o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą
zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia tych osób.

2.

W przypadku wystąpienia zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne część wynagrodzenia brutto Wykonawcy
płatna po zaistnieniu ww okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 10 Umowy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienia na rzecz Zamawiającego.

3.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 10 jest złożenie przez Wykonawcę
Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia
takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio
wykonujących Umowy wraz ze wskazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób i związanych
z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących
konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w
zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem,
o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma
bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień w jakim wpłynie ona na wysokość
wynagrodzenia.

4.

Ciężar dowodu że okoliczności wymienione w § 10 ust 1 i 2 mają wpływ na koszty wykonania Umowy spoczywa na
Wykonawcy.

5.

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 i 2
pod warunkiem wykazania zasadności waloryzacji.

6.

Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zostaną potwierdzone poprzez zawarcie aneksu.
§ 11 Osoby uprawnione do kontaktów na etapie realizacji umowy

1.

Wykonawca wyznacza uprawnionego pracownika do kontaktowania się z Zamawiającym …………….. nr tel. ...........

2.

Zamawiający

wyznacza

uprawnionego

do

kontaktu

w

osobie

Kierownika

Apteki:

……………..

nr

tel.

…………………………lub osób przez niego wyznaczonych………………..…. nr tel.…………………………….
3.

Zmiana osób wymienionych powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
§ 12 Inne postanowienia

1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich
firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
2. Strony nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo
poprzez bezpośrednie negocjacje.
4. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu

ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz
Kodeksu Cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.
§ 13 Kary umowne
Zamawiający może nałożyć na wykonawcę kary umowne:/
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia liczonego od wartości niezrealizowanej umowy.
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień
zwłoki. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zwłoka w realizacji przedmiotu
umowy przekroczy 14 dni.
c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej dostawy na CITO za
każdą godzinę zwłoki.
d) w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 3 wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w kwocie 300,00 zł. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego do skorzystania z
uprawnień określonych w § 3 pkt. 6.

2.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych po wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

3.

Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w sytuacji wystąpienia zwłoki w płatnościach przekraczające
30 dni po terminie, za wyjątkiem dostaw realizowanych na CITO.

4.

Rażące naruszenie warunków umowy uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
(bez wypowiedzenia).

5.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa
zastrzeżone kary umowne.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 8 do PN/9/2018
Wzór/UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu ......................roku w Wolsztynie
Pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn wpisanym do KRS ………………………………………… pod nr ............................prowadzonym przez
..................................................................z dnia .............r., posiadającym NIP nr ...............................zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym
Reprezentowanym przez:
1. ………………………………………– …………………………………….., zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym
a
1. ......................................................
......................................................
...................................................... reprezentowanym przez:
...................................................................................
Działającym na podstawie wypisu z ……………… nr ...................prowadzonego przez ..................................................................z dnia
.............r., posiadającym NIP nr ...............................zwanego w dalszej części Udostępniającym
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.

Udostępniający zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić Zamawiającemu na okres trwania umowy …………….2 4 szt.
parowników, kompatybilnych z oferowanym preparatem wraz z nieodpłatnym serwisem /kalibracją tychże urządzeń
w okresie trwania umowy przetargowej dokonywanej na koszt Wykonawcy, (określonymi przez Zamawiającego w
pakiecie nr …………, stanowiącym załącznik nr ……do umowy przetargowej), a Zamawiający na powyższe wyraża
zgodę. Tak określony przedmiot umowy nazywany będzie parownikami.

2.

Wydanie przedmiotu udostępnienia wraz z jego instalacją i wydaniem instrukcji obsługi nastąpi najpóźniej do 3 dni
od daty podpisania umowy.

3.

Zainstalowanie parowników zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony bez zastrzeżeń.

4.

Udostępniający przeszkoli personel w zakresie działania przedmiotu umowy oraz udzieli biorącemu ustnych
wskazówek potrzebnych do korzystania z przedmiotu udostępnienia.

5.

Udostępniający po zakończeniu trwania umowy na własny koszt odinstaluje parowniki.
§2

2

Zostanie uzupełnione o numer umowy przetargowej na dostawę produktów leczniczych, których dotyczy

1.

Biorący przedmiot udostępnienia stwierdzi stan techniczny oraz jego sprawność i przydatność do użytkowania w
terminie do 3 dni od daty jego dostawy. Ewentualne zastrzeżenia co do stanu technicznego zostaną zgłoszone
niezwłocznie Udostępniającemu.

2.

Zamawiający oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności związane z obsługą przedmiotu udostępnienia.
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§3

1.

Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiot udostępnienia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i
właściwościom.

2.

Zamawiający nie może oddać przedmiotu udostępnienia osobie trzeciej do używania bez zgody Udostępniającego.

3.

Zamawiający ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu udostępnienia podczas trwania umowy.

4.

Po wygaśnięciu umowy Zamawiający wyda Udostępniającemu bez uprzedniego wezwania przedmiot udostępnienia w
stanie niepogorszonym. Zamawiający nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu udostępnienia będącym
następstwem zwykłego używania.
PRAWA UDOSTĘPNIAJĄCEGO
§4
Udostępniający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu udostępnienia:

1.

jeżeli Zamawiający używa przedmiot udostępnienia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i umową,

2.

jeżeli Zamawiający przekaże przedmiot udostępnienia osobie trzeciej do używania bez zgody Udostępniającego,

3.

jeżeli z nieprzewidzianych powodów przedmiot udostępnienia stanie się udostępniającemu potrzebny.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§5

1.

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

3.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla udostępniającego i jednym dla
biorącego.

4.

Spory mogące powstawać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają do rozpoznania właściwemu rzeczowo
Sądowi dla siedziby Zamawiającego.

Zamawiający

Udostępniający

