Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY
W dniu .................202..r. w Sulęcinie
pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
ul. Witosa 7 ; 69-200 Sulęcin NIP. 927-16-78-291
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora – Agnieszkę Zaręba
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą .....................................................
mającą swoją siedzibę w ......................... przy ul. ..........................................

NIP. .........................

reprezentowaną przez:
1...............................................................................
2. .............................................................................
zwaną dalej Wykonawcą, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie art. 10.ust.1
(przetarg nieograniczony) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zm. została zawarta
umowa następującej treści:
§1
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania obejmującego:
Dostawa leków antybiotyków w rozbiciu na 7 odrębnych zadań , zadanie nr ….do zastosowania w realizacji

programów terapeutycznych w 20… r. – 20….r., dla apteki szpitala w Sulęcinie zgodnie z ofertą przetargową .
2.

Dostawy jednorazowe będą realizowane sukcesywnie według bieżących potrzeb w ilościach i terminach
uzgadnianych z Zamawiającym.

3.
4.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty umówionej ceny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania zamówionych ilości -20% .

5.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja asortymentowo – cenowa stanowiąca załącznik
nr.1 do umowy.
§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w terminie .............dni od daty otrzymania zamówienia
podpisanego przez osoby reprezentujące Zamawiającego lub ich zastępców.
2. Czas dostawy w godz. 7:30 – 14:00 oprócz sobót, niedziel i świąt.
3.Rodzaje i ilości dostaw przedmiotu umowy na tzw. „ratunek" będą określone przez zamawiającego zamówieniem
podpisanym przez osoby reprezentujące Zamawiającego lub ich zastępców.
4.W sytuacjach ekstremalnych Wykonawca zobowiązuje się do dostawy leków zamówionych w trybie pilnym
(na tzw. RATUNEK) - w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia.
§3
1.

Umowa została zawarta na czas określony od ..............20…r. do ......................20….r.
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Strony ustalają, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia określona przez Wykonawcę w ofercie przetargowej
została ustalona na okres ważności umowy. Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia określa specyfikacja
asortymentowo –cenowa stanowiąca załącznik nr 2… do umowy
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Strony ustalają że cena brutto może ulec zmianie w przypadku:

- zmian stawki podatku VAT,
- zmiana cen urzędowych leków, przy czym przez zmianę cen urzędowych rozumie się zarówno dodanie
do wykazu, zmianę cen w obrębie wykazu oraz wykreślenie leku z wykazu cen urzędowych.
- Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody
Zamawiającego i aneksu do umowy.
§4
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy cenę określoną w ofercie ostatecznej w łącznej kwocie:
dla dostawy ogółem brutto ………………………… PLN.
słownie brutto :(……………………………………………………. 00/100)
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest na podstawie faktury VAT w oparciu o potwierdzenie Zamawiającego
wykonania zamówienia w terminie ..... dni od daty otrzymania faktury z konta Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy w ................................. nr …………………………………………………………………………………...
2. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego wynikającego z tytułu dostaw
objętych umową.
3.

Zwłoka w zapłacie powoduje konieczność zapłaty ustawowych odsetek.
§6

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku co najmniej dwukrotnej realizacji
przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w ciągu 7 dni

od daty

zareklamowania przez Zamawiającego.
§7
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługiwać
będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz następującej wysokości:
a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,
b) za zwłokę w wykonaniu umowy 0,2% wartości brutto dostawy, za każdy dzień zwłoki,
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§8
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania ponad czas
określony w art.3 ust. 1 w przypadku niezrealizowania świadczenia usług określonych w załączniku nr 1 do umowy
w terminie określonym w art. 3 ust. 1 w limicie cenowym wynikającym z §4 umowy.
3. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również dane adresowe lub rejestrowe stron umowy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą zostać dokonane wyłącznie w drodze pisemnego aneksu do umowy.
§9
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy w wypadku podanym wyżej powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
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3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonanej do
daty odstąpienia od umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Cywilnego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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