
                                                                  Załącznik nr 5 do SIWZ

- Projekt umowy

Umowa Nr ................/Z/2019

zawarta  w  dniu  …........................  r.   w  wyniku  postępowania  przetargowego  o  zamówienie
publiczne  nr 612/2019 pomiędzy „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., 19-300 Ełk, ul. Baranki 24
Sąd  Rejonowy  w  Olsztynie  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego
Nr KRS0000026179  NIP  848-16-30-309  Kapitał  zakładowy:  20  475  000,00  PLN -
reprezentowaną przez:

1) Andrzeja Bujnowskiego    -             Prezes Zarządu
2) Janusza Roszkowskiego   -            Członek Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.
a
…...........................................................................................
NIP : …....................... Regon: ….........................................
KRS: ….......................
reprezentowaną przez:

1) ...................................................................................
2) ...................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Wyłonienie  Wykonawcy  i  zawarcie  niniejszej  umowy  jest  rezultatem wyboru  najkorzystniejszej
oferty  w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne nr 612/2019 zgodnie z ustawą
prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) na
„dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp.
z o. o.”, o następującej treści:.

§ 2
Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  są  sukcesywne  dostawy  sprzętu  jednorazowego  do
zabiegów chirurgicznych w asortymencie, ilościach i cenach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ i formularzu asortymentowo-cenowym, które wraz
z ofertą Wykonawcy stanowią integralne załączniki do umowy.

2. Przedmiot umowy winien spełniać wszystkie wymogi określone przepisami prawa.
3. Sprzęt, o którym mowa w niniejszej umowie, jest dopuszczony do obrotu i używania oraz

spełnia wymagania określone przepisami prawa.
4. Wartość przedmiotu niniejszej umowy wynosi łącznie …........ brutto tj. : 

1) Pakiet 1:
a) wartość oferty netto : …...................................  zł (słownie:  ….........................).
b) wartość oferty brutto : …..................................  zł (słownie:  ….........................).

2) Pakiet 2: 
a) wartość oferty netto : …...................................  zł (słownie:  ….........................).
b) wartość oferty brutto : …..................................  zł (słownie:  ….........................).

3) Pakiet 3:
a) wartość oferty netto : …...................................  zł (słownie:  ….........................).
b) wartość oferty brutto : …..................................  zł (słownie:  ….........................).

itd.
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5. Ceny ustalone niniejszą umową są cenami obejmującymi koszty transportu do Magazynu
Medyczno-Gospodarczego w Ełku wraz z ubezpieczeniem, rozładunkiem i przeniesieniem
do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego.

6. Dostarczony  sprzęt musi  posiadać  długie  terminy  ważności  gwarantujące  optymalne
wykorzystanie zamawianych produktów – minimum 6 miesięcy od zamówienia.

7. Dopuszcza  się  dokonanie  przez  Zamawiającego  przesunięć  ilościowych  pomiędzy
poszczególnymi  pozycjami  asortymentowymi,  przy  zachowaniu  maksymalnej  wartości
przedmiotu  umowy,  co  nie  będzie  stanowić  zmian postanowień  umowy w stosunku do
treści oferty.

8. Wykonawca  nie  może  żądać  od  Zamawiającego zakupienia  sprzętu będącego
przedmiotem niniejszej  umowy  w pełnej  wysokości  określonej  rodzajowo i  wartościowo
według  §  2  niniejszej  umowy,  ani  też  domagać  się  realizacji  dostaw  zamiennych  lub
odszkodowania z tytułu niepełnej realizacji zamówienia.

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  częściowej  realizacji  umowy,  jednak
niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania wielkości zamówienia w trakcie realizacji
umowy.

§ 3
Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać własnym transportem lub za pośrednictwem firmy
kurierskiej zamówiony sprzęt  jednorazowy do  zabiegów  chirurgicznych w  ilościach,
rodzajach  asortymentowych  określonych  niniejszą  umową,  partiami  –  według  wyboru
Zamawiającego,  każdorazowo  po  uprzednim  sprecyzowaniu  przez  Zamawiającego
przedmiotu dostawy cząstkowej /faxem bądź e-mailem/.

2. Zamawiający może domagać się realizacji do 6 dostaw cząstkowych w miesiącu.
3. Zamawiający zastrzega prawo do wyboru formy składania zamówienia, zamawiania każdej

ilości towaru bez względu na opakowania zbiorcze. Wykonawca nie może narzucić formy
składania zamówienia.

4. Dostawa  zamówionej  partii  winna  się  odbyć w czasie  max.  do  ….......  dni  roboczych
(od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

5. Towar winien być dostarczany w godz. od 7:00 do 14:00. Miejscem dostawy zamówienia
jest  Magazyn Medyczno-Gospodarczy „Pro-Medica”  w Ełku Sp.  z o.  o.,  ul.  Baranki  24,
19 300 Ełk. 

6. Przy każdej  dostawie towar  musi  zawierać  na opakowaniu dane identyfikacyjne wyrób:
np. numer  katalogowy  producenta,  nazwę  producenta,  itp.  i  tym  samym  być  zgodny
z produktem i producentem zaoferowanym w ofercie przetargowej.

7. Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT lub dokument WZ,
która  zawiera:  nazwę,  ilość,  cenę  oraz  serię  poszczególnych  pozycji.  W  przypadku
dołączenia dokumentu WZ – faktura ma być dostarczona do 5 dni roboczych.

8. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  takiego  opakowania  przedmiotu
zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości
materiałów w trakcie transportu do miejsca dostawy.

9. Wykonawca w chwili  zawarcia umowy przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania
ciągłości  dostaw  tak,  aby  umowę  można  było  zrealizować  (z  wyjątkiem  sytuacji
wstrzymania bądź wycofania z obrotu).

10. W przypadku przerwania ciągłości dostaw z przyczyn określonych w ust. 9, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczać po uprzednim otrzymaniu zgody Zamawiającego, odpowiednik
asortymentu  stanowiącego  przedmiot  umowy,  ale  w  cenie  nie  wyższej  niż  cena
asortymentu pierwotnego bez względu na koszt jego pozyskania przez Wykonawcę.

11. W przypadku braku dostawy w terminie wskazanym w § 3 pkt 4 Zamawiający ma prawo do
dokonywania  zakupu  zastępczego  niezrealizowanego  przedmiotu  zamówienia  u  innego
dostawcy lub producenta a różnicą kosztów zakupu oraz dostawy obciążyć Wykonawcę. 

12. Zamawiający powiadomi  Wykonawcę o  zakupie  zastępczym o którym mowa w ust.  11
(za pośrednictwem e-mail lub faxu), w dniu jego złożenia. Przekazanie tej informacji jest
równoznaczne  z  wycofaniem  wcześniej  złożonego  i  niezrealizowanego  zamówienia
u Wykonawcy.  Towar  dostarczony  Zamawiającemu  po  złożeniu  zawiadomienia
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o zamówieniu  zastępczym,  pozostaje  do  dyspozycji  Wykonawcy  w  magazynie
Zamawiającego,  który to zobowiązuje  się odebrać w terminie  7 dni  roboczych na swój
koszt. 

§ 4
Warunki płatności

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  płacić  Wykonawcy  za  dostarczony  sprzęt  według  cen
podanych w ofercie przetargowej. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze musi
być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie i ofercie Wykonawcy.

2. Rachunek Wykonawcy,  na który będą dokonywane płatności  za  dostarczony przedmiot
umowy ….......................…......................................................................................................

3. Należność za dostarczony prawidłowy  przedmiot  umowy  regulowana będzie po
dostarczeniu faktury przelewem na rachunek Wykonawcy  w terminie 30  dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4. Wykonawca   zapewni   niezmienność  cen  sprzedawanego  asortymentu przez  okres
obowiązywania umowy z zastrzeżeniem zapisów w § 11 ust. 1 pkt. 2) i ust. 3.

§ 5
   Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach świadczonych usług jest  „Pro-
Medica” w Ełku Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, ul. Baranki 24. Dane przetwarzane są w celu realizacji
umowy  i  ich   podanie  w  zakresie  niezbędnym  do  tego  celu  jest  konieczne.  Dane  nie  są
przekazywane  żadnym  nieuprawnionym  odbiorcom,  ani  też  do  państw  trzecich.  Odbiorcami
danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione podmioty
przetwarzające,  współuczestniczące  w realizacji  usług,  na  podstawie  zawartych  przed
administratora umów. Administrator zapewnia organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa
dla zapewnienia ochrony danych na najwyższym możliwym poziomie. Dane są przechowywane
przez czas niezbędny w stosunku do niego. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do
wglądu  w  swoje  dane,  prawo  ich  uzupełnienia  oraz  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego w przypadku przetwarzania ich danych niezgodnie z przepisami.

§ 6
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) za  każdy  dzień  rozpoczęty  zwłoki  w  dostawie  5  %  wartości  brutto  zamówienia

cząstkowego, z naruszeniem terminów wskazanych w § 3 ust. 4 i 5.
b) w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku gdy Zamawiający

rozwiążę umowę z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
c) w przypadku nie dotrzymania terminu reklamacji,  o którym mowa w  § 8 ust.  2 kara

w wysokości  50,00zł  za  każdy rozpoczęty dzień  zwłoki  w  jej  rozpatrzeniu.  Ponadto
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy zgodnie z § 9 ust. 2. 

2. Okolicznościami, za które odpowiada Wykonawca w rozumieniu  § 6 ust. 1 pkt b) umowy
jest  dostarczenie  w  partii  przedmiotu  umowy  nie  spełniającego  ogólnych  warunków
jakościowych, lub dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy lub nie spełniającego celu
użytkowego  albo  zagrażającego  zdrowiu,  bezpieczeństwu  i  życiu  pacjenta.  Wówczas
Zamawiający ma prawo wyboru skorzystania z uprawnień: każdorazowo rozwiązać umowę
z  winy  Wykonawcy po  wcześniejszym  pisemnym wezwaniu  Wykonawcy do  należytego
wykonania zobowiązania lub żądać wymiany wadliwego przedmiotu umowy na niewadliwy
w terminie 3 dni roboczych od wezwania.

3. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez
Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie może przekroczyć
50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 4 umowy.

4. Jeżeli  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

5. Zamawiający ma prawo dokonywać potrąceń niezapłaconych kar umownych oraz innych
zobowiązań Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o ich potrąceniu z przysługującego Wykonawcy,
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na podstawie przedłożonej przez niego faktury, wynagrodzenia.

§ 7
Termin realizacji

Umowa obowiązuje od dnia 26.03.2019r. do 31.12.2019r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania
maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

                
§ 8

Reklamacje
1. Reklamacje z tytułu niewłaściwej ilości i jakości dostarczonego towaru Zamawiający winien

składać Wykonawcy w formie pisemnej – faxem, e-mailem, w terminie 5 dni roboczych od
dnia ujawnienia wad towaru. Zamawiający zbada towar najpóźniej w chwili użycia.

2. Reklamacja winna być załatwiona przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od daty jej
zgłoszenia.

3. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu 7 dni roboczych jest uważany za uznanie reklamacji. 
4. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od

wad. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
przy czym uznanie reklamacji nie oznacza wykonania zobowiązania w terminie określonym
w § 3 ust. 4, kary umowne nalicza się do dnia wykonania prawidłowego zobowiązania.

5. Wszczęte  postępowanie  reklamacyjne  może  być  podstawą  do  odroczenia  przez
Zamawiającego terminu opłacenia danej faktury w całości lub w części.

6. W przypadku uznania reklamacji niedostarczenia towaru wolnego od wad ma odpowiednie
zastosowanie treść § 3 ust. 11 i 12.

§ 9
Rozwiązanie umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo  rozwiązania umowy po uprzednim pisemnym jej

wypowiedzeniu w terminie 30 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy
Wykonawca nie wywiązuje się z warunków umownych, a w szczególności gdy:
1) dostarczony towar jest złej jakości, a Wykonawca nie uznaje reklamacji,
2) dostarczony towar jest niezgodny z określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
3) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego przedsiębiorstwa,
4) Wykonawca narusza terminy dostawy o których mowa w § 3 niniejszej umowy,

3. Nieterminowe  dostarczenie  choćby  cząstkowego  towaru  z  winy  Wykonawcy  może
spowodować natychmiastowe rozwiązanie umowy bez zachowania ustawowego terminu
wypowiedzenia  po  wcześniejszym  pisemnym  wezwaniu  Wykonawcy  do  należytego
wykonania zobowiązania. 

§ 10
Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
1) numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat. nie wymaga aneksowania umowy);    
2) zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego;   
3) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem

dostawy,  możliwość  dostarczania  odpowiedników  towarów  objętych  umową,
o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej
dla  danego  towaru,  na  podstawie  pisemnego  wniosku  Wykonawcy  pod  warunkiem
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uzyskania  zgody  Zamawiającego,  wyrażonej  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem
nieważności wymagają aneksowania umowy.

2. Powyższe  zmiany  nie  mogą  skutkować  zmianą  ceny  jednostkowej  (za  wyjątkiem
określonym  w ust. 1  pkt  2)  wartości  umowy  i  nie  mogą  być  niekorzystne  dla
Zamawiającego.

3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia
w życie  nowych stawek tego podatku na zasadzie  prawa powszechnie obowiązującego
przy zachowaniu niezmiennej ceny netto. Zmiana w tym przypadku nastąpi automatycznie
co oznacza, że nie wymaga formy aneksu do umowy. 

4. Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
jej zawarcia.

5. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy
pisemnego aneksu z  zastrzeżeniem ust. 3. 

6. Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ustawy prawo
zamówień  publicznych,  tj.  w  przypadku  konieczności  dokonania  zmian  treści  umowy
w związku  ze  zmianą  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  zakresie
wyznaczonym  przepisami  prawa  w  celu  doprowadzenia  umowy  do  stanu  zgodnego
z przepisami prawa.

7. W  szczególności  nie  stanowi  zmiany  umowy  w  rozumieniu  art.  144  ustawy  prawo
zamówień  publicznych  (mogą  one  zostać  dokonane  w  drodze  jednostronnego
oświadczenia strony której danych zmiana dotyczy): 
1) zmiany danych kontaktowych, 
2) elementów formalnych umowy.

§ 12
Zabezpieczenie umowy

1. Zamawiający  żąda  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5  %
wartości  brutto  podanej  w  ofercie,  co  stanowi   …...............................  zł   (słownie:
…............................). 

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku form

wymienionych  w  art.  148  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity -
Dz.U. z 2018r. poz. 1986  ze zm.).

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni  od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 13
Postanowienia ogólne

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  z dnia 29
stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  -  Dz.  U.  z  2018  r.
poz. 1986  ze zm.).

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe
miejscowo z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

                     

                                  WYKONAWCA                                        ZAMAWIAJĄCY
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