Załącznik nr 4B do SIWZ
UMOWA NR DZP.22.________/2018 (WZÓR)
o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017r. poz. 1579ze zm.)

zawarta w dniu _______________ w Otwocku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w Otwocku,
adres: 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000047820,
NIP 532-16-62-948,
REGON 000290156,
reprezentowanym przez dr n. med. Mieczysława Błaszczyka – Dyrektora, uprawnionego do jednoosobowej
reprezentacji na podstawie odpisu z KRS, który stanowi załącznik do umowy,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
dla spółek
_____________________________________ z siedzibą w _______________, adres: _____________________________________________,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________________ ___
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS __________________________________,
NIP: ______________________,
REGON: ___________________,
kapitał zakładowy: _______________________ ,
reprezentowaną przez ____________________________________ uprawnioną/uprawnionego/uprawnionych do
jednoosobowej/łącznej reprezentacji spółki na podstawie odpisu z KRS, który stanowi załącznik nr ____ do
umowy / na podstawie pełnomocnictwa nr _____ z dnia _____, które stanowi załącznik nr __ do umowy,
udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki na podstawie odpisu z KRS, który stanowi
załącznik nr ___ do umowy,
zwaną dalej: „Wykonawcą”

dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
_______________________________,
prowadzącym/ą
działalność
gospodarczą
pod
firmą
___________________________________ w _________________ przy ul. _______________________________, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr ____ do umowy,
NIP: ___________________________
REGON: ________________________,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

1.
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§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (DZP.26.51/2018), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień
publicznych,
Wykonawca
zobowiązuje
się
dostarczać
Zamawiającemu
implanty/endoprotezy wraz z instrumentarium (pakiet nr __________), zwane w dalszej części umowy
„towarem” lub „asortymentem”.
Instrumentarium, o którym mowa w ust. 1, będzie użyczane i dostarczane wraz z zamawianym
asortymentem każdorazowo do zabiegu.
Okres realizacji umowy – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z zastosowaniem cen
określonych w umowie, w sytuacji niewykorzystania ilościowego umowy na okres nie dłuższy niż 12 z

zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy określona w §4 ust. 1 nie może zostać przekroczona.
Przedłużenie obowiązywania umowy nastąpi w drodze obustronnie podpisanego aneksu.
4. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych
szkoleń personelu medycznego Zamawiającego1
5. Szkolenia obejmować będą swoim zakresem wyłącznie wiedzę merytoryczną związaną z użyciem
towaru, który Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
6. Wykonawca ma obowiązek opracować i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram szkoleń
związanych z towarem dostarczanym w ramach niniejszej umowy oraz ich zakres a także określić
maksymalną ilość osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu.
7. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z
doświadczeniem w dziedzinie ortopedii, które zdobyte doświadczenie będą mogły wykorzystywać w
zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
8. Spełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 7 jest warunkiem koniecznym
wytypowania przez Zamawiającego uczestników szkoleń zgodnie z ust. 8.
9. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój
koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce
szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
10. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę.
11. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
12. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej
grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
1) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
2) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
3) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
4) imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
5) czas trwania poszczególnych szkoleń.
§2
1. Instrumentarium, o którym mowa w §1 ust. 1 pozostaje przez cały czas używania go przez
Zamawiającego własnością Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się nie rozporządzać nim na rzecz
osób trzecich.
2. Zamawiający zobowiązany jest, w zakresie używania instrumentarium, do:
1) używania instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem i dostarczonymi przez Wykonawcę
instrukcjami obsługi,
2) używania instrumentarium wyłącznie do zakładania towaru zakupionego u Wykonawcy,
3) powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek napraw czy zmian oraz demontowania
jakichkolwiek części instrumentarium,
4) niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o każdym uszkodzeniu instrumentarium.
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§3
Przedmiotem umowy jest dostawa towaru, którego szczegółowe ceny jednostkowe zawierające
podatek od towarów i usług przedstawia oferta wykonawcy stanowiąca integralną cześć umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy towaru zgodnie ze złożoną ofertą w ilościach i
terminach dostaw określonych w zamówieniach Zamawiającego.
Zamówienie sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osoby upoważnione przekazane
zostanie faksem lub listem poleconym. Upoważnionymi do podpisania są Dyrektor albo Główny
Księgowy i osoba upoważniona przez Dyrektora łącznie.
W okresie obowiązywania umowy dostawa towarów musi zagwarantować ilościową realizację
przedmiotu umowy.
§4
Strony ustalają łączną cenę za wykonanie przedmiotu umowy (tj. pakiet nr _______) określonego w §1 na
kwotę w wysokości ________zł netto (słownie netto: __________________) powiększoną o należny podatek
VAT w kwocie ____________ zł tj. brutto ____________ zł (słownie brutto: ___________________)..
Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem
ust. 3 i 4.

Postanowienia par 1 ust. 4-12 nie dotyczą pakietu nr 8
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Zamawiający dopuszcza udzielanie rabatów przez Wykonawcę na zaoferowany towar.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, która nastąpi po zawarciu niniejszej
umowy - zmianie ulega cena brutto a cena netto pozostaje bez zmian; zmiana cen nie
wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy i obejmuje towary dostarczone od dnia
wejścia w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku;
2) w przypadku zmiany 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, która nastąpi po zawarciu niniejszej umowy – procentowa zmiana
ceny proporcjonalna do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia; zmianie ulega cena
netto; zmiana cen wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy i obejmuje towary
dostarczone od dnia zawarcia aneksu; warunkiem możliwości dokonania zmiany jest:
a) przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy, wykazu osób pozostających z
Wykonawcą w stosunku pracy, które zarabiają kwotę równą
minimalnemu wynagrodzeniu za pracę i aktualizowanie tej listy przez
cały okres trwania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w
SIWZ,
b) uprawdopodobnienie przez Wykonawcę, że zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na koszty wykonania
przez Wykonawcę zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej
umowy;
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, która
nastąpi po zawarciu niniejszej umowy - procentowa zmiana ceny proporcjonalna do zmiany
wysokości składki; zmianie ulega cena netto; zmiana cen wymaga zawarcia przez strony
aneksu do umowy i obejmuje towary dostarczone od dnia zawarcia aneksu; warunkiem
możliwości dokonania zmiany jest uprawdopodobnienie przez Wykonawcę, że zmiana ma
wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej
umowy.

§5
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu towar, o którym mowa w §1 ust. 1,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia)
dla każdej dostawy oddzielnie zgodnie z obowiązującymi na dzień wystawienia faktury przepisami o
podatku od towarów i usług
3. Należność za wykonaną dostawę płacona będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania
określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
5. W przypadku braku na fakturze jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 4, termin płatności
ulega wstrzymaniu i liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych braków.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§6
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru na pisemne zamówienie do magazynu
Zamawiającego, w tym rozładunku i złożenia w pomieszczeniach magazynu, w godzinach od 8:00
do14:30 w dniach od poniedziałku do piątku, na własny koszt i ryzyko, nie później niż do 2 dni
roboczych2 od złożenia zamówienia.
Wykonanie dostawy następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez przedstawiciela
Zamawiającego.
Jeżeli w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania zamówienia Wykonawca nie poinformuje
Zamawiającego o odmowie realizacji zamówienia, oznacza to przyjęcie zamówienia do realizacji w
zakreślonym terminie. Odmowa realizacji następuje poprzez powiadomienie faksem.

za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
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Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność przewidzenia faktycznego
zapotrzebowania zastrzega sobie prawo przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym towaru w
przypadku sytuacji, których nie mógł wcześniej przewidzieć z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany
nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości zobowiązania finansowego określonego w niniejszej
umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej
ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego i odpowiednio do warunków kontraktu zawartego z NFZ
lub wskazań medycznych, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
§7
Ilościowy odbiór towarów będących przedmiotem zamówień będzie dokonywany przez
Zamawiającego w dniu otrzymania dostawy, we wskazanym w zamówieniu miejscu i w obecności
Wykonawcy lub przewoźnika.
Zamawiający uprawniony jest do sprawdzenia czy dostawa jest pod względem ilościowym zgodna z
załączonymi dokumentami. Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilościowe opakowań zbiorczych i
ustalenie ich stanu a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenia stanu jego zawartości.
Zamawiający zastrzega prawo zwrotu dostarczonego, a niezamówionego w zamówieniu częściowym
towaru oraz zwrotu towaru budzącego zastrzeżenia, co do jakości i kompletności. Zwrot następuje na
koszt Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru, po dokonaniu odbioru:
1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faxem, a następnie potwierdzi
pisemnie, w terminie 7 dni od dnia zrealizowania dostawy. Za datę zgłoszenia
reklamacji uznaje się dzień zawiadomienia telefonicznego lub faxem (data faktycznego
przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę),
2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego
od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, nie później niż w terminie 2
dni roboczych
§8
Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy spełnia wymagania jakościowe i
spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju towaru oraz oświadcza, że wyroby medyczne, których
dostawa jest przedmiotem umowy są wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar zgodnie z terminami gwarancji określonymi przez
Wytwórcę.
Wykonawca podaje kontakt do przedstawiciela medycznego__________________tel.____________ Przy zmianie
przedstawiciela, Zamawiający zostanie poinformowany na trzy dni robocze w formie pisemnej.
Wykonawca oświadcza, że termin ważności każdej dostarczonej partii towaru będzie nie krótszy niż 12
miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
W przypadku zakwestionowania jakości lub terminu przydatności do użytku towaru Wykonawca
zobowiązany jest zmienić go niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, na towar dobrej
jakości, tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem a brak towaru, który zgodnie z
zamówieniem i umową winien być dostarczony, nie był przyczyną niemożności udzielania świadczenia
przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wadliwego towaru z siedziby
Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin realizacji
reklamacji.
W przypadku, gdyby z obiektywnych przyczyn (np. brak towaru na obszarze umożliwiającym
sprowadzenie go w 2 dni robocze, zaprzestanie produkcji towaru) dostarczenie towaru było
niemożliwe Wykonawca może zaoferować towar równoważny przedmiotowo, którego cena dostawy
nie przekroczy wysokości ceny towaru zastępowanego, objętego umową dostawy, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym i pisemnym wyrażeniu przez niego zgody.
Zamawiający dokona zakupu u innego Wykonawcy, pomniejszając wielkość zamówienia u
Wykonawcy, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4 i §6 ust. 1
Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wykonawcy a ceną
zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena płacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny
określonej w niniejszej umowie.
Poniesione koszty w wysokości udokumentowanej rachunkami zostaną potrącone z pierwszej po ich
wystąpieniu, wymagalnej wierzytelności Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy wartość (cena) towaru równoważnego, o którym mowa w ust. 3 przekroczy
wartość (cenę) towaru określonego w zamówieniu nadwyżka wartości zostanie potrącona z kolejnej
wierzytelności Wykonawcy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę, w trakcie okresu obowiązywania
niniejszej umowy, zamiast towaru objętego umową, ulepszonego towaru równoważnego
przedmiotowo o innym numerze katalogowym, którego cena dostawy nie przekroczy wysokości ceny
towaru zastępowanego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do
Zamawiającego pisma z prośbą o zawarcie aneksu do umowy wraz z uzasadnieniem. Zamawiający ma
prawo odmówić zgody na proponowana zmianę.
§9
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
1) w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy – w wysokości do 0,5% wartości netto
niezrealizowanej części zamówienia za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę
przekroczenia terminu wykonania dostawy,
2) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad - w wysokości do 0,5% wartości netto
niezrealizowanej części zamówienia,
4) w przypadku odstąpienia umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości do 10% wartości netto niezrealizowanej części
umowy.
2.Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia
w zapłacie należności.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być naliczane łącznie.
4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 10
Każda ze stron może dochodzić odszkodowania z tytułu niewłaściwego wykonania umowy przez drugą
stronę na zasadach ogólnych, przy czym Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego
kary umowne.
§ 11
Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku niewłaściwego jej wykonania przez
Wykonawcę tj. w przypadku nieterminowego wykonywania dostaw (co najmniej dwukrotnie) lub
wykonywania ich niezgodnie z przyjętymi przez strony w umowie zasadami realizacji. W takim
przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do zaniechania naruszania postanowień
umowy i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych.
Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnia Zamawiającego
do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu.
4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, następuje z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia woli
o odstąpieniu i skutkuje od dnia odstąpienia.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1.

§ 12
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, z
zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 14
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr A do umowy
HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Dotyczy umowy nr ___________ z dnia _________________

Zakres/tematyka
szkolenia

Miejsce szkolenia

Planowany termin
szkolenia

Maksymalna liczba osób,
które mogą uczestniczyć
w szkoleniu

Zobowiązujemy się zgodnie z warunkami umowy do pokrycia całkowitego kosztu szkoleń.
Oświadczamy, że w cenie oferty został zawarty koszt szkoleń.
_______________________________________
Podpis osoby upoważnionej

Zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiającego
_______________________________________
Podpis osoby upoważnionej

