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 Załącznik nr 3 do SIWZ

  

U M O W A  D O S T A W Y

N R  R E J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zawarta w dniu ................................. 2016 r. w Krakowie pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie,
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundac ji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS  0000035552,  NIP:  678-26-80-028,
REGON: 000630161, zwanym dalej „Odbiorcą” 
w imieniu i na rzecz którego działa:

...........................................................................................

a

................................................................................................................................................................
wpisaną  do  Rejestru  /  ewidencji  działalności  gospodarczej  ..................................................................  prowadzonego
przez  ..............................................................  pod  numerem  .......................................,  NIP:............................,
REGON:................................................... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i na rzecz której działa/ją:
...................................................................
...................................................................

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na  „Dostawę implantów ortopedyczno - urazowych”
(ZP 26/2016) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i następnych ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.2164 ze zm). 

§ 2

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa implantów  ortopedyczno-  urazowych w  grupie .......................,
(nazwa  .......................................)  zwanych  dalej  „wyrobami  medycznymi”,   w  ilościach  i  asortymencie  wyszczególnionym  w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z ofertą przetargową z dnia ............................... r.
2. Wartość przedmiotu umowy bez uwzględnienia podatku VAT wynosi - ..................... zł (słownie: ............................).
3. Do podanych w załączniku nr 1 cen netto Dostawca będzie doliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu

zawarcia umowy sprzedaż materiałów, opodatkowana jest według .................. % stawki podatku  VAT.
4. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki VAT.
5. Wartość przedmiotu umowy z uwzględnieniem podatku VAT wynosi - ..................... zł (słownie: ............................).

§ 3

1. Dostawca  zobowiązuje  się  do  sukcesywnego  dostarczania  Odbiorcy  wyrobów  medycznych  w  ilościach  i  asortymencie
wyszczególnionym  w  załączniku  nr  1 do  niniejszej  umowy,  z  uwzględnieniem  dostarczenia  Odbiorcy  przymiarów  do
planowania operacyjnego/ dostarczenie oprogramowania pozwalającego na integrację  ze szpitalnym systemem obrazowania
najpóźniej z pierwszą dostawą ( dotyczy grup …....................) . 

2. Odbiorca  zastrzega  sobie  prawo  zamówienia  mniejszej  niż  określona  w ust.  1  ilości  wyrobów medycznych  w przypadku
zmniejszenia się jego zapotrzebowania.

3. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyrobów medycznych w ilości określonej w ust. 1 nie stanowi
podstawy do  dochodzenia  przez  Dostawcę  roszczeń  o  zamówienie  pozostałej  części  wyrobów medycznych  ani  też  innych
roszczeń finansowych z tego tytułu.

§ 4

Ustalone przez strony ceny wyrobów medycznych zostały wyszczególnione  w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 5

1. Dostawca  oświadcza,  że  oferowane  wyroby  medyczne  są  dopuszczone  do  obrotu  i  używania  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 2010 r. Nr 107, poz.
679 ze zm) oraz z przepisami Unii Europejskiej, i posiadają wymagane dokumenty.

2. Dostawca zobowiązuje  się do przedstawienia  dokumentów o których  mowa w ust.  1  umowy na każde żądanie  Odbiorcy w
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wyznaczonym przez niego terminie.
3. Dostawca oświadcza,  iż  wyroby medyczne są wolne od wszelkich wad fizycznych i  prawnych oraz obciążeń na rzecz osób
trzecich. 

§ 6

1. Dostawca  zobowiązuje  się  do  użyczenia  pełnego  instrumentarium  (wyposażenia  do  implantacji  wszystkich  rodzajów
oferowanych wyrobów medycznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ),   wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia.
Użyczone wyposażenie zostanie zdeponowane na Bloku Operacyjnym Zamawiającego.
2. Dostawca zobowiązuje się do serwisowania pełnego wyposażenia, przekazanego Odbiorcy (naprawa lub wymiana uszkodzonych

elementów) o którym mowa w ust. 1 umowy, w czasie max ....................... (max. 72 godzin) od chwili telefonicznego zgłoszenia
takiej potrzeby przez Odbiorcę.

3. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej umowy z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z uwagi na fakt, że przekazane do używania instru -
mentarium stanie się potrzebne Dostawcy, zażąda on zwrotu tego instrumentarium lub jego części, wówczas Dostawca będzie obo -
wiązany dostarczyć w jego miejsce instrumentarium zamienny o parametrach i specyfikacji nie gorszej niż instrumentarium, którego
zwrotu zażądał, w terminie 3 (trzech) dni od zgłoszenia przez Dostawcę żądania zwrotu.
4. Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie instrumentarium, będące następstwem jego prawidłowego używania. Strony
zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie za używanie instrumentarium zostało wliczone w cenę wynagrodzenia, o którym mowa w §
4 umowy. 

§ 7

1. Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić specjalistyczne przeszkolenie dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego Odbiorcy w
zakresie implantacji dostarczanych wyrobów medycznych.  

2.  Szkolenia obejmować będą zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem wyrobów medycznych dostarczanych w ramach
niniejszej umowy.  Szkolenie odbędzie się  w ciągu jednego miesiąca od dnia  pierwszej dostawy. Zakres opracuje i przedstawi
Dostawca. Zamawiający nie wymaga certyfikatów ukończenia szkolenia. 

3.  Wszystkie szkolenia Dostawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając wszystkie niezbędne do realizacji
szkolenia materiały szkoleniowe. 

4.  Dostawca gwarantuje prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.
5. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron i zawierającym: 
a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
b) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
c) imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
d) czas trwania poszczególnych szkoleń. 

§ 8

1.  Dostawca zobowiązuje się do  nieodpłatnego przechowywania  wyrobów medycznych zgodnie  z Pakietem _______ w
ilości i asortymencie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

2.  Depozyt przechowywany będzie w ____________, zaś osobą nadzorującą depozyt jest _______ 

3. Dostawca dostarczy Odbiorcy wyroby medycznego wskazane w ust. 1 poniżej do depozytu w terminie ___ dni roboczych 
licząc od daty podpisania niniejszej umowy do _________

4. Dostawca jest odpowiedzialny w okresie obowiązywania umowy do sukcesywnego kontrolowanie terminów przydatności 
złożonego depozytu. W przypadku gdy dany asortyment będzie posiadał termin przydatności krótszy niż ____ miesiąc, 
Dostawca dokona zamiany przedmiotu zamówienia na taki sam asortyment z min. _____ miesięcznym terminem ważności.

5. Przejęcie wyrobów medycznych na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego 
załącznikiem nr ____ do umowy. 

6. Przedmiot umowy złożony w depozycie cały czas stanowią własność Dostawcy, aczkolwiek Odbiorca jest finansowo 
odpowiedzialny za wszystkie wyroby medyczne przekazane w depozyt, które zostaną zużyte, zagubione lub uszkodzone. 

7. Odbiorca zobowiązuje się magazynować przekazane na przechowanie wyroby medyczne w warunkach odpowiednich dla 
produktów medycznych. 

8. Sposób przekazania informacji o zużyciu będzie miał formę pisemną i przekazany zostanie przez Odbiorcę Dostawcy w 
terminie ____ dni faksem na numer _______. Wzór formularza zamówienia, informującego o zużyciu wyrobów 
medycznych stanowi załącznik nr ____ do niniejszej umowy. 

9. W celu uzupełnienia depozytu Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby medyczne w czasie ............... (max. 72 go -
dzin) od telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Odbiorcę, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie.

§ 9

1. Dostawa zamówionych wyrobów medycznych odbywać się będzie transportem organizowanym przez Dostawcę oraz na jego koszt
i ryzyko.
2.  Do obowiązków Dostawcy należy rozładunek dostarczonych wyrobów medycznych  w miejscu wskazanym przez Odbiorcę i
przekazanie wyrobów medycznych odpowiedzialnemu pracownikowi Odbiorcy. 
3.  Każdorazowy odbiór ilościowy dostarczonych materiałów będzie dokonywany przez Dostawcę za pisemnym potwierdzeniem,
przy czym Dostawcę i Odbiorcę reprezentować będą  przy  odbiorze upoważnieni pracownicy. 
4. Dostawca  zobowiązuje  się  dostarczać  zamówione  partie  wyrobów medycznych  do  miejsca  wskazanego  przez  Odbiorcę  w

Krakowie, os. Na Skarpie 66, w godzinach od 8.00 do 13.00.
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§ 10

1. Płatność wynagrodzenia z tytułu dostawy wyrobów medycznych będzie dokonywana po podpisaniu przez strony dokumentów
potwierdzających realizację dostawy, na podstawie faktury,  w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
wraz z załącznikiem Odbiorcy. 
2. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany przez niego na fakturze Za
dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Dostawcy. 
3. Dostawca zobowiązuje się do sygnowania faktury numerem umowy oraz do każdorazowego dołączenia raportu zużycia wyrobów
medycznych wraz z imieniem i nazwiskiem pacjenta.

§ 11

1. Odbiorca w chwili odbioru materiałów jest zobowiązany do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym
zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia
opakowania sprawdzenie stanu jego zawartości.
2.  Reklamacje ilościowe zgłaszane będą Dostawcy pisemnie faxem w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru dostarczonych
materiałów. Pozostałe reklamacje Odbiorca ma prawo zgłaszać w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady. 
3.  W razie stwierdzenia uszkodzenia w czasie transportu  Odbiorca wyśle Dostawcy niezwłocznie, faxem, zawiadomienie wraz z
protokołem stwierdzającym uszkodzenie w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia wady. 
4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę.

§ 12

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie
obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,
2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każde 12 godzin
opóźnienia w ich dostarczeniu względem terminu określonego   w § 8 ust. 2,
3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanych partii  wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy
dzień opóźnienia w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 11 ust. 2 umowy,
4) za  opóźnienie  w udostępnieniu  instrumentarium,  o  którym  mowa  w §  6  ust.  5  w wysokości  0,5%  wartości  części
niedostarczonego instrumentarium, za każdy dzień opóźnienia;

    za opóźnienie w serwisowaniu instrumentarium, o którym mowa w § 6 ust. w w wysokości 0,5% części niesprawnego instrumenta-
rium, za każdy dzień opóźnienia.
3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Kara umowna należna na pod-
stawie umowy powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Odbiorcę z żądaniem zapłaty.
Może być również potrącona z należnego Dostawcy wynagrodzenia.

4. Naliczenie bądź zapłata przez Dostawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
5. Strony wyraźnie postanawiają, że jakiekolwiek uprawnienia Odbiorcy określone w niniejszej umowie pozostają niezależne

i nie wyłączają realizacji przez Odbiorcę przysługujących mu praw wynikających z rękojmi za wady fizyczne sprzedanych
rzeczy. Przy czym obowiązek zbadania przez Odbiorcę dostarczonych wyrobów medycznych może nastąpić w terminie 30
dni od dostawy, zaś obowiązek zawiadomienia Dostawcy o wadzie wyrobu medycznego w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

§ 13

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony,  na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia .... do dnia
............
2. Odbiorca dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy
w całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy.
3. Strony zgodnie postanawiają że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą: 
- po stronie Dostawcy – _____, tel. _____
- po stronie Odbiorcy - _______, tel. _______

§ 14

Odbiorcy przysługuje  prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej             w
wysokości obliczonej jak w § 12 ust. 2 pkt. 1 w przypadku:

1) dwukrotnego stwierdzenia przez Odbiorcę dostarczenia niewłaściwej jakości dostarczonych wyrobów medycznych,
2)   dwukrotnego stwierdzenia przez Odbiorcę dostawy uszkodzonych wyrobów medycznych,

1)niewywiązania się przez Dostawcę ze zobowiązań przewidzianych w  § 6 ust. 1, § 7, § 8 ust. 1,
2) naruszenia przez Dostawcę postanowień § 6 ust. 2, § 8 ust. 2.

§ 15

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było  przewidzieć w chwili  zawarcia,  umowy Odbiorca może odstąpić  od  umowy w terminie  30  dni  od dnia  powzięcia
wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W takim przypadku  Dostawca może żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego mu z  tytułu
wykonania części umowy.
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§ 16

Prawa  i  obowiązki  wynikające  z  treści  niniejszej  umowy nie  mogą  być  przenoszone  na  osoby trzecie  bez  uprzedniej  zmiany
niniejszej  umowy obejmującej  zgodę  stron  na dokonanie  takiej  czynności.  Podkreśla  się,  że  powyższe dotyczy także przelewu
wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Odbiorcy, w szczególności w formie cesji lub umowy faktoringu.

§ 17

Spory  wynikające  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd  powszechny  właściwy  miejscowo  dla  siedziby
Odbiorcy.

§ 18

1. Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy,  z zastrzeżeniem § 2 ust.  4,  § 13 ust.  2 umowy,  wymagają
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Odbiorca dopuszcza zmianę numeru katalogowego, o którym mowa w załączniku nr 1 w przypadku kiedy będzie odnosił
się do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem. W takim przypadku dany wyrób medyczny musi mieć to
samo przeznaczenie i posiadać nie gorsze parametry od zaoferowanych w ofercie, po cenie jednostkowej określonej dla
zastępowanego  wyrobu  medycznego w załączniku  nr  1  oraz przewiduje  możliwość zmiany umowy w tym zakresie  z
zachowaniem cen określonych w § 2 ust. 2 umowy.

3. Warunkiem zmiany, o której mowa w ust. 2 jest: 
a) zmiana oferty katalogowej Wykonawcy
b) wycofanie wyrobu medycznego z rynku, 
c) zaprzestanie wytwarzania wyrobu medycznego, 
d) zmiana producenta.

§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych, oraz wszelkie właściwe przepisy prawa.

2. Adresy wskazane w umowie są adresami dla doręczeń, a każdorazowa ich zmiana wymaga powiadomienia drugiej
strony pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy, a jeden dla Dostawcy.

D O S T A W C A : O D B I O R C A :
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