ZAŁ. NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZNAK SPRAWY: ZP/BU/07/18/IEL

PROJEKT UMOWY
U M O W A Nr BU/………/18/IEL
zawarta w dniu .......2018 roku
Zamawiający:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
53-413 Wrocław
pl. Hirszfelda 12
NIP: 899-22-28-100 REGON: 000290096

Reprezentowany przez:

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
NIP:……………………………….REGON:……………………….KRS:…………………………...

Reprezentowany przez:

......................................................................................................................................
§1
Podstawa prawna

Podstawą prawną zawarcia niniejszej umowy jest art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ). Numer postępowania: ZP/BU/07/18/IEL.

§2
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest wydrukowanie druków i książek medycznych obejmujących:


Pakiet nr 1- wydrukowanie druków wg wzorów i formatów określonych przez
Zamawiającego*



Pakiet nr 2 - wydrukowanie książek medycznych wg wzorów i formatów określonych
przez Zamawiającego *

wraz z ich sukcesywną dostawą do siedziby Zamawiającego.
* niepotrzebne skreślić

2.

Szczegółowy Opis przedmiotu umowy, zwany dalej asortymentem, zawiera załącznik nr 1 i nr 2 do
umowy pt: „Arkusz Asortymentowo - Ilościowo-Cenowy”, stanowiący jej integralną część, oraz wg
wzorów druków i książek medycznych.

3.

Asortyment opisany w ust. 1 i 2 musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, w tym rozporządzeniami Ministra Zdrowia i/lub wymaganiami NFZ oraz z wymaganiami
Zamawiającego.

4.

Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy, na bieżąco informować Zamawiającego o
konieczności zmiany wzorów druków lub ksiąg z uwagi na zmiany przepisów w tym zakresie.

5.

Zamawiający w momencie składania zamówienia, dostarczy Wykonawcy wzory druków/ksiąg do
wykonania oraz zaznaczy formaty, których te wzory dotyczą.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formatem i dostarczonym
wzorem oraz umieści na fakturze nazwę druku/księgi oraz format zmówionych pozycji.

7.

Zamawiający ma prawo do zmiany wzoru druków i ksiąg w trakcie trwania umowy.
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§3
Oświadczenie Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do należytego wykonywania przedmiotu umowy tj:
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do jego wykonywania oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie przedmiotu umowy.
2.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej umowy asortyment będzie wolny od wad,
spełniający wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym, w niniejszej umowie
oraz najwyższej jakości.

3. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom do wykonania innych części Przedmiotu Umowy, niż
te, które wymienił w swojej ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawców,
jak za własne działania lub zaniechania.

§4
Wynagrodzenie, warunki płatności
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ogółem netto:
…………………………………………………., (słownie: ………………………………………………………………..).
Wynagrodzenie ogółem brutto z uwzględnieniem podatku VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia
umowy wynosi: ………………………. złotych, ( słownie: ……………………………………………………………...).
Wynagrodzenie ustalone zostało na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w załączniku nr 1 i nr
2 do umowy, tj. „Arkusz Asortymentowo - Ilościowo-Cenowy” stanowiącym integralną część umowy.

2. Wynagrodzenie ogółem brutto obejmuje: cenę netto przedmiotu umowy, koszty transportu i
ubezpieczenia, cło i opłaty graniczne, podatek VAT, koszty dostawy (loco Dolnośląskie Centrum
Onkologii we Wrocławiu, Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, magazyn Zamawiającego) oraz wszelkie
inne koszty nie wymienione a konieczne do poniesienia przez Wykonawcę w celu należytego wykonania
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu oraz wynagrodzenie ogółem brutto podlega
automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT.
Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki Vat i nie
wymaga zachowania formy aneksu.
5.

Wynagrodzenie netto określone w ust.1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.

6. Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie asortymentu Zamawiającemu.
7.

Zapłata nastąpi w terminie do 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

8.

Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr
umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego asortymentu (nazwa druku/książki oraz format).
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9.

Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi
bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

10. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we
Wrocławiu dokonać jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Dolnośląskiego
Centrum Onkologii (art. 54, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - Dz.U.
2018, poz. 160 tj.).

§5
Termin dostawy i warunki realizacji.
1.

Zamówienie na konkretne ilości druków i książek Zamawiający będzie składał w formie pisemnej za
pośrednictwem faksu na nr faksu:............................. lub e-maila na adres..........................).

2.

Dostawa asortymentu będzie następowała w ciągu 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia przez
Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub e-maila, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wykonawca będzie realizował „dostawy interwencyjne” do max 48 godzin od zgłoszenia takiego
zapotrzebowania przez Zamawiającego.

3.

Dostawa asortymentu następować będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy przez okres 12 miesięcy
od dnia zawarcia umowy

4.

Miejscem dostawy asortymentu jest: magazyn Zamawiającego.

5.

Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcą jest: Pan Krzysztof Średnicki, tel.
71 36 89 233 , mail……………………- realizator umowy.

6.

Wykonawca wyznacza ………………………….……………., tel. …………………….., mail……………………..
do koordynowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

7.

W przypadku niemożności wykonania dostawy asortymentu w terminie, o którym mowa w ust. 2
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.

8.

Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może
odmówić przyjęcia dostawy w całości albo w części, jeżeli:

a)

termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;

b)

Przedmiot Umowy nie będzie wolny od wad lub będzie niezgodny z Umową;

9.

Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości, asortymentu i cykliczności
dostaw.

10. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania
pełnej ilości przedmiotu umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby
Zamawiającego.
12. Niezależnie od obowiązku wynikającego z ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do informowania
Zamawiającego drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 71 3689 233/232) z 14-dniowym wyprzedzeniem o
spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji
zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie
Zamawiającego.
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zakupu u innego Dostawcy, zachowując prawo do naliczenia kary
umownej za opóźnienie zgodnej z § 7 ust.1,pkt 1.1.
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14. W przypadku, gdy cena zakupionego u innego dostawcy asortymentu będzie wyższa niż wynikająca z Arkusza
asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 lub 2 do umowy, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego, zwróci mu kwotę wynikającą z różnicy cen, w terminie 14 dni od daty wezwania.
15. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup asortymentu
dokonanego w trybie określonym w ust.13. niniejszego §.
16. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych i w czasie „W” (wojny)

§6
REKLAMACJE
1.

Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty
odbioru asortymentu. Wykonawca, w celu zgłoszenia reklamacji udostępnia Zamawiającemu następujący nr
faksu ………………………… oraz nr telefonu: ………………………….oraz adres e- mail……………………….

2.

Dniem i godziną zgłoszenia reklamacji jest dzień i godzina zgłoszenia, jeśli zgłoszenie
nastąpiło do godziny 16 w dniu roboczym. Jeśli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 16, dniem i
godziną zgłoszenia jest godz. 9 następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia.

3.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego asortymentu, lub braków
ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć brakujący asortyment oraz asortyment wolny od wad w
terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wadach i brakach ilościowych.

4.

Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego asortymentu lub nie uzupełni braków ilościowych w
terminie określonym w ust. 2, wówczas zobowiązuje się wystawić w terminie 3 dni od upływu
wskazanego w ust. 2 terminu fakturę korygującą.

5.

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem uzasadnionych obowiązków reklamacyjnych ponosi
Wykonawca.

§7
Kary umowne i odsetki za opóźnienie w zapłacie
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1.1. opóźnienie w dostarczeniu asortymentu - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ogółem brutto za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie będzie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,5 % wartości brutto
umowy za każdy następny dzień opóźnienia - przy czym w przypadku gdyby wysokość kary byłaby niższa
niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.

Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni to

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z
zapisu ust. 1, pkt.1.3. niniejszego paragrafu,
1.2. opóźnienia w rozpatrzenia reklamacji i wymiany wadliwej partii asortymentu na wolną od wad w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto reklamowanego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia

jeśli opóźnienie

trwało nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości brutto reklamowanego

asortymentu za każdy następny dzień opóźnienia - przy czym w przypadku gdyby wysokość kary byłaby
niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł. ,
1.3. rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia ogółem brutto.
2. Ponadto, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, w przypadku wystąpienia, co
najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności i zastosować kary wynikające z zapisu ust.1 pkt 1.3
niniejszego paragrafu lub odstąpić w terminie 30 dni od umowy z winy wykonawcy:
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2.1. dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu asortymentu przez Wykonawcę od ustalonego w § 5 ust. 2
terminu dostawy,
2.2. dwukrotnego dostarczenia asortymentu z wadami lub brakami ilościowymi.
3.

Strony

ustalają,

że

niezależnie

od

kar

umownych,

będą

mogły

dochodzić

odszkodowania

przewyższającego kary umowne.
4.

W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma
prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.

5.

W razie wystąpienia istotnej zmiany, 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 powyższych okolicznościach. W powyższym przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6.

Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 4
ewentualnych kar umownych.

§8
Zmiany umowy
1.

W przypadku nie wyczerpania asortymentu wynikającego z niniejszej umowy, przed upływem okresu, do
którego umowa jest zawarta, na wniosek stron, do umowy mogą zostać wprowadzone zmiany
polegające na zmianie terminu obowiązywania umowy.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych wzorów druków i ksiąg bez prawa
żądania przez Wykonawcę z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Taka zmiana nie wymaga
zachowania formy aneksu.

3.

Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy
zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego. W szczególności zmiany Umowy mogą dotyczyć sytuacji
gdy :

a) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu
prawidłowego wykonania Umowy;
b) w przypadku przerwy w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i
Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia
postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania w zakresie
terminu realizacji przedmiotu Umowy, które to okoliczności każda ze Stron musi udokumentować,
c)

aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby,
zmianę formy prawnej Wykonawcy,

d) zmiany osób realizujących przedmiot umowy,
4. Zmiany opisane w ust. 1-3 nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w
SIWZ.
5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, fakt ten nie
wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach
Stron wynikających z Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej
postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która
będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz
zaistniałym okolicznościom.
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6. W przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentacji/odbioru/kontaktów Zamawiający i
Wykonawca zobowiązują się wprowadzić zmiany do umowy w formie aneksu.

§9
Inne postanowienia
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do
umowy pod rygorem nieważności, poza przypadkami wymienionymi w umowie dla których nie jest
wymagane zachowanie formy aneksu.

2.

Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie,
rozstrzygane będą przez właściwy Zamawiającemu Sąd we Wrocławiu.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego.

4.

Integralną częścią umowy jest oferta sporządzona i złożona w postępowaniu, z tym, że
pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta, jako sporządzona w jednym
egzemplarzu, nie stanowi załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją
postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

5.

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 1 – Arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Załącznik Nr 2 – Arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy
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