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ZAŁACZNIK NR 7

PROJEKT UMOWY

UMOWA
zawarta w dniu …............2017 r. w Poniatowej pomiędzy Samodzielnym Publicznym
Sanatorium Gruźlicy i Chorób w Poniatowej, 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 6
,zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041502, reprezentowanym przez Dyrektora lek.
Lucynę Kowalską , zwanym w dalszej treści “Zamawiający”
a
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................,
zwanym w dalszej treści „Sprzedawca”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż wraz z dostawą produktów
farmaceutycznych (kod CPV- 33600000-6) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego
Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej , 24-320 Poniatowa ul. Fabryczna 6 i
wyboru oferty Sprzedawcy na Zadanie Nr............................. ........................................ , strony
zawierają umowę o treści:
§1
Sprzedawca zobowiązuje się sukcesywnie sprzedawać i dostarczać Kupującemu ................, w
asortymencie , ilości i cenie podanym w Załączniku Nr .......do umowy dla potrzeb
Kupującego
§2
1. Miejsce dostaw – siedziba Kupującego.
2. Realizacja dostaw staraniem i na ryzyko Sprzedawcy – cena dostawy wliczona w cenę
przedmiotu sprzedaży.
3. Częstotliwość dostaw – raz w tygodniu w środę w godz. od 7.00 do 14.00

4.Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu sprzedaży zgodna z zamówieniem Kupującego
złożonym w formie faksu na nr stacji ....................... ., co najmniej na jeden dzień przed
terminem dostawy.
5. Dostawy przedmiotu sprzedaży zamówionego na „cito” – w ciągu 8 (osiem) godzin od
zamówienia- forma zamówienia jak w ust. 4.
6.Odbioru ilościowego i jakościowego każdej dostarczonej partii przedmiotu sprzedaży
Kupujący będzie dokonywał zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
7. Przedmiot sprzedaży Sprzedawca będzie dostarczał w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych.

§3
1.W przypadku opóźnienia Sprzedawcy w sprzedaży zamówionej partii przedmiotu
sprzedaży Kupujący dokona zakupu tej partii w najbliższej placówce , w tym także handlu
detalicznego, a kosztami związanymi z tym zastępczym zakupem, w tym różnicą ceny
obciąży Sprzedawcę.
2.W sytuacji określonej w ust. 1 Kupujący ma prawo żądania zapłaty kary umownej ,o której
mowa w § 9 pkt3 ppkt.1a.
§4
Faktyczna ilość zakupionego przedmiotu sprzedaży zależy od potrzeb Kupującego i może być
większa lub mniejsza od ilości podanych w Załączniku Nr .......i z faktu tego Sprzedawca nie
będzie wywodził żadnych skutków prawnych i nie przysługują mu żadne roszczenia.
§5
1.Sprzedawca oświadcza ,że przedmiot sprzedaży posiada dokumenty dopuszczające do
stosowania w służbie zdrowia i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U.Nr 107 poz.679) o
wyrobach medycznych lub ustawie z dnia 06 września 2001r.Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
Nr 126 , poz. 1381 ze zm.)
2. Jakość przedmiotu sprzedaży zgodna z PN.
§6
1. Strony ustalają ceny jednostkowe każdego asortymentu składającego się na przedmiot
sprzedaży w wysokościach zgodnych z cenami podanymi przez Sprzedawcę w
ofercie i podają w Załączniku Nr ......

2. Należność za każdą dostarczoną partię przedmiotu sprzedaży , w tym także na CITO
obliczoną przy przyjęciu cen jednostkowych , o których mowa w ust. 1 ,Kupujący
będzie płacił Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty dostawy i doręczenia Faktury
VAT , w formie polecenia przelewu na konto Sprzedawcy podane na fakturze. Dniem
dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3. Cena określona w ust. 1 jest ceną stałą przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem
ust. 4.
4. Cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany cen urzędowych , oraz zmiany
stawki podatku VAT. Zmiana cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT.
§7
1. Kupujący będzie składał reklamacje zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni.
§8
1. Strony zgodnie postanawiają ,że obowiązującą je formą odszkodowania są kary
umowne. Podstawę do naliczenia kar umownych stanowi wartość brutto przedmiotu
sprzedaży podana w ofercie.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
3. Strony zapłacą kary umowne z następujących tytułów:
1) Sprzedawca:
a)za opóźnienie w dostawie partii przedmiotu sprzedaży w wysokości 0,01% za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości
10%,
2)Kupujący:
a) za opóźnienie w odbiorze partii przedmiotu sprzedaży w wysokości 0,01% za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
b) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego 10%.
4.Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§9

1. Umowę strony zawierają na czas określony od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31
grudnia 2017 r.
2. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana za wypowiedzeniem z
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia , którego bieg rozpoczyna się
od pierwszego dnia następnego miesiąca.
§ 10
Wszelkie zmiany postanowień umowy, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
§ 11
1. Sprzedawca nie ma prawa odmówić sprzedaży i realizacji dostawy zamówionej partii
przedmiotu sprzedaży z powodu opóźnienia Kupującego z zapłatą należności za
dostawy zrealizowane wcześniej , chyba że opóźnienie w zapłacie wynosi więcej niż
20 (dwadzieścia) dni od daty wymagalności należności.
2. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą należności Sprzedawca ma prawo do
odsetek w wysokości odsetek ustawowych.
§ 12
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) cena , w sytuacji:
a) zmiana ceny (cen urzędowych);
b) zmiany stawki podatku VAT.
2) asortymentu , w sytuacji:
a) wycofanie produktu leczniczego z produkcji lub obrotu i konieczności
wprowadzenia w to miejsce innego produktu leczniczego.
§ 13
Zmiana wierzyciela wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody
Podmiotu Tworzącego Zamawiającego.

§ 14
W sprawach , które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego , jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stanowią inaczej.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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