Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY - WZÓR
zawarta w dniu ……………….. r. w Bydgoszczy pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul. ks. R. Markwarta 7, wpisaną przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Bydgoszczy do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych pod numerem KRS
0000002035, sklasyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP 554-22-12-161, zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Tadrzaka – Dyrektora
a
………………………………………….., wpisaną/-ym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy ………….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w ………………………….., pod nr ………………………….,
sklasyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP ……………………………… reprezentowaną przez:
.............................................................................

zwaną w treści umowy Wykonawcą.

§1
1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy leku Tikagrelor na potrzeby
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (nr postępowania: DOZP.240.2.2019).
2. Przedmiotem umowy jest dostawa leku Tikagrelor.
3. W dalszej treści umowy „towar” oznacza lek Tikagrelor.
4. Wykonawca oświadcza, że jest zdolny do realizacji niniejszej umowy, posiada stosowny potencjał
i uprawnienie do występowania w obrocie i spełnia wymagania, o których mowa w przepisie art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca oświadcza, iż oferowany towar posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami
Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi
w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa
rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Na
każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży niezwłocznie, niedanej jak w terminie trzech dni
roboczych, stosowne dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.
§2
1. Nazwa, cena jednostkowa oraz ilość towaru stanowiącego przedmiot umowy, określa załącznik
nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wartość netto umowy wynosi: ……………………. zł (słownie: …………………………………………………………. zł
00/100 + VAT). Wartość brutto wynosi: ………………………………………….. zł
3. Strony ustalają, że cena towaru nie wzrośnie przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem sytuacji
zmiany stawek podatku VAT lub zmiany stawek celnych i nie więcej niż w granicach tych zmian.
Zamówienie złożone przed wprowadzeniem w życie wyższych stawek podatku VAT lub celnych
realizowane jest według cen z dnia złożenia zamówienia.

§3
1. Umowa obowiązuje od ………………. r. do ………………… r. (24 miesiące licząc od dnia zawarcia
umowy), z zastrzeżeniem ust. 2 oraz wywiązania się z obowiązków Wykonawcy wynikających z treści
§ 10 umowy.
2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia
Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie.
§4
1. Dostawy towaru odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.
2. Wielkość dostawy zostanie określona przy każdym jednostkowym zamówieniu.
3. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie faxem lub pocztą
elektroniczną.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalony dzień tygodnia (od poniedziałku do
piątku) w godz. 07.30 – 14.00, własnym transportem i na własny koszt do magazynu Zamawiającego
przy ul. Markwarta 8 w Bydgoszczy – stosownie do zamówień Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych
od momentu złożenia zamówienia - w ilościach w nim określonych. Zamawiający może wskazać inny
adres dostawy towaru.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy towaru, którego termin ważności jest nie krótszy niż
80 % terminu ważności towaru, a nadto do nieodpłatnej wymiany towaru na nowy, o wydłużonym
terminie ważności, o ile Zamawiający zgłosi takie żądanie nie później niż 1 miesiąc przed upływem
terminu ważności nabytego wcześniej od Wykonawcy towaru. Zapisy ustępu 3 niniejszego paragrafu
stosuje się odpowiednio.
§5
1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji

niniejszej umowy jest …………………............................................................................. (tel. ……………….……………………………..,
e-mail: …………………………………………………………………………………….………) lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji
niniejszej umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Renata Kowalik
(tel. 883 363 536, e-mail: rkowalik@wspr.bydgoszcz.pl) lub osoba zastępująca.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności w ciągu 21 dni od daty wpływu
prawidłowej faktury do Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.
2. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego
osobom trzecim, bez jego pisemnej zgody.
4. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy
wyłącznie spółek z o.o.).
§7
1. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub złożonym zamówieniem, Zamawiający
ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po
dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.
2. W miejsce zakwestionowanego towaru Wykonawca ponowi dostawę w ciągu 2 dni roboczych.
3. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo zgłoszona
telefonicznie bądź faxem oraz potwierdzona pisemnie. Za skuteczne zgłoszenie reklamacji przyjmuje
się także zgłoszenie jej pocztą elektroniczną.
4. W przypadku opóźnień w terminach dostaw z winy Wykonawcy lub ich zaprzestania, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto każdej części opóźnionej lub
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie
(w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1 % wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym umową Zamawiający, ma prawo nabyć
brakujący towar na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku
nabycia od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się
wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę
pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towar
a ceną towaru, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
3. Ustalenia niniejszego paragrafu nie wyłączają stosowania zasad opisanych w paragrafie 7.
§9
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi
go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania
i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru przedmiotu
umowy, bez uzasadnionych przyczyn.
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki
w realizacji dostawy w terminie, o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 5 umowy bez konieczności
uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego na realizację dostawy lub w przypadku nie wykonania
obowiązku, o którym mowa w zapisie § 1 ust. 5 zd. 2 umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie i nie rozpoczął jej wykonywania
również pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie określonym § 4 ust. 5
umowy w terminie 7 dni od daty doręczenia mu wezwania,
b) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej,
c) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie,
6. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
7. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych
przez Wykonawcę.
§ 10
Integralną część umowy stanowi Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 i Formularz Cenowy – załącznik
nr 2.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i mogą nastąpić na
zasadach określonych w art. ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) i muszą być zgodne z zapisami SIWZ.

§ 12
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo, Sąd
powszechny w Bydgoszczy.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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