zał. nr 3 do siwz

wzór umowy

Nr sprawy: PCZ-NZP-382/21/20

UMOWA NR PCZ-NZP-381/……/20
zawarta w dniu ………….2020 r. w Lwówku Śląskim pomiędzy Powiatowym Centrum Zdrowia Spółką z o. o.
z siedzibą w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000315228, z kapitałem zakładowym
2 340 000,00 złotych, NIP 6161528548
reprezentowanym przez:
1. Prezesa Zarządu – Adama Zdaniuka
zwanym(ą) dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
……………………………………………………………………………….
reprezentowanym(ą) przez:
1. …..................................................................................................................
2. …..................................................................................................................
zwanym(ą) dalej „WYKONAWCĄ”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na.: „dostawy środków dezynfekcyjnych”, nr sprawy PCZ-NZP-382/21/20, zgodnie z Ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „dostawy środków dezynfekcyjnych” wg
potrzeb Zamawiającego o zakresie rzeczowo - ilościowym dostaw wyszczególnionych w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy – formularz ofertowo cenowy zadania nr ……, zwanym w dalszej części umowy przedmiotem
zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 niniejszej umowy
zgodnie z każdorazowym zamówieniem Zamawiającego;
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dokładnego opisu dostarczonego towaru ze wskazaniem
producenta, opisu właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminów ważności.
Wymagania te muszą znajdować się na opakowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru z datą ważności nie krótszą niż 12 miesięcy licząc od
dnia dostarczenia zamówienia, w wyjątkowych wypadkach po akceptacji przez Zamawiającego okres ten może
być krótszy, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania ok. 80 % ilości towarów określonych w niniejszej
umowie, gdyż wielkości przyjęte są wielkościami szacunkowymi.
6. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
hurtowego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz wymaganiom Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż wierzytelności wynikłe z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone
bez jego zgody na rzecz osób trzecich.
§2
1. Termin realizacji niniejszej umowy od dnia …...........2020 r. do dnia ………….2022 r.
2. Realizacja umowy będzie dokonywana na podstawie bieżących zamówień telefonicznych, pisemnych, lub za
pomocą faksu wystawianych przez Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
4. Wykonawca zapewni transport oraz zabezpieczy towar odpowiednio w opakowania, jakie stosuje się przy
wysyłce krytym środkiem transportu;
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiany towar w ciągu ….. dni roboczych od daty otrzymania
zamówienia, miejscem dostawy jest Apteka Szpitala w Lwówku Śląskim, ul. Kościelna 21 w godzinach od 8:00
do 14:00 w dniach pracy Zamawiającego.
6. Zamówienia wymagające natychmiastowej realizacji tzw. zamówienia na „cito” winy być realizowane przez
Wykonawcę niezwłocznie nie później niż do 48 godzin (w dni robocze) od chwili otrzymania zamówienia;
7. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właściwą specyfikację dostarczonego towaru w
formie „WZ” lub faktury.
8. Osobą upoważnioną do odbioru towaru jest kierownik apteki szpitalnej, lub osoba przez niego upoważniona.
W przypadku braku towaru lub niepełnowartościowego towaru, sporządza się protokół stwierdzający jego brak
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lub jego wady.
9. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w pkt. 5 i 6 tego artykułu Zamawiający
może zakupić środki dezynfekcyjne będące przedmiotem zamówienia, od innego podmiotu, a Wykonawca
pokrywa różnicę kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.
W przypadku trzykrotnego zaistnienia okoliczności opisanej w niniejszym ustępie, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie natychmiastowym, żądając kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niniejszej
umowy.
10. Odbiór dostarczonego towaru odbywać się będzie na podstawie faktury lub druku „WZ”, na którym widnieć
będzie data odbioru, nazwa, ilość, cena i wartość zamówionego towaru. Dokumenty podpisywać będą osoby
upoważnione do odbioru towaru. W przypadku braku towaru lub niepełnowartościowego towaru sporządza się w
tej części protokół stwierdzający wady.
§3
1.Ceny jednostkowe za przedmiot zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
(formularz ofertowo cenowy zad. nr ….) i są niezmienne przez czas obowiązywania umowy.
2. Wykonawca gwarantuje przez okres trwania umowy stałość cen , ewentualna zmiana oferowanej ceny
może nastąpić w przypadku zmiany:
a) cen urzędowych produktów leczniczych, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy
czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych produktów
leczniczych a także skreślenia ich z wykazu produktów objętych cenami urzędowymi - przy czym wzrost cen
będzie następował o nie większy procent niż wynika z podwyżek niezależnych od wykonawcy, bez
procentowego zwiększania przysługującej mu marży.
b) stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (ze zm.),
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. Zmiany wymienione w ust. 2. a), b) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania
odpowiednich przepisów.
4. Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu który stanowi podstawę do żądania
zmiany cen.
5. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności zmiany cen Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego. Zawiadomienie o zmianie ceny musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie 7
dni przed terminem wprowadzenia zmiany. W związku z powyższym Zamawiający sporządzi aneks
wprowadzający zmiany.
6. Wartość całkowita umowy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi netto ........ zł (słownie zł: ..........),
brutto…………... zł (słownie zł: …..............) w tym podatek VAT.
7. Strony będą dokonywać rozliczenia za poszczególne dostawy na podstawie faktur wystawionych zgodnie z
ilością i rodzajem dostarczonego towaru.
8. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności wynikających z realizacji dostaw przelewem na konto
Wykonawcy: ............................................................................................. w ciągu 30 dni od daty dostarczenia
faktury do Zamawiającego.
9. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę wpływu należności na konto Wykonawcy.
§4
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze
z tytułu dostarczenia mniejszej ilości towaru niż określona w niniejszej umowie.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 0,1% wartości brutto nieterminowego wykonania
dostawy częściowej, za każdy dzień zwłoki, maksymalnie w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy
określonej w § 3 ust. 5.
2. Strona, z której przyczyny nastąpi odstąpienie od umowy, zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 5.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionych faktur. W przypadku wystąpienia
zwłoki nieterminowego wykonania dostawy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość
faktur(y) zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w niniejszej umowie.
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§6
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. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bezwzględnego przestrzegania kompletności realizacji dostaw, ilości i
ich jakości.
2. W przypadku, gdy Wykonawca dokona dostawy, która nie będzie zawierała całości zamawianego towaru lub
towar będzie zawierał wady, dostarczony towar będzie inny niż określony w ofercie lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wówczas Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o uzupełnienie
brakującego towaru lub wymianę towaru na właściwy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
uzupełnienia lub wymiany towaru nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia o braku w towarze
lub jego wadach lub niezgodności z ofertą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanej w ust. 2 minimum po trzech wezwaniach do usunięcia
uchybień, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym, żądając kary umownej w
wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy.
§8
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony
traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron
oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia
proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie,
epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach
i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji
Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających
z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla
realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz
płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony
postanowiły inaczej.
§9
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Sprawy nie uregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrzone w trybie określonym ustawą Prawo
zamówień publicznych oraz sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Załącznikiem stanowiącymi integralną część umowy jest formularz ofertowo cenowy zadania nr …… .

§ 10
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Morcinka 7,
59-600 Lwówek Śląski (KRS 0000315228) (zwana dalej Spółką z o. o.)
Dane kontaktowe: Dział Zamówień Publicznych, e-mail: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl ,
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numer telefonu +48 75 782 01 11, +48 516 145 017, numer faksu +48 75 782 44 17.
2. Spółka z o. o. powołała Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku
jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw
przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane kontaktowe: Joanna Eck, tel. +48 75 782 01 37, e-mail: iod@pczlwowek.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego nr PCZ-NZP-382/21/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, podstawą prawną ich
przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu
oraz następujące przepisy prawa art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z:
- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1126)
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn, zm.)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Ponadto odbiorcą
danych mogą być osoby wykonujące czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w
którym przetwarzana jest dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
nadanego upoważnienia.
5. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa egz. dla Zamawiającego i jeden egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

______________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje
obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
2
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
3
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
1
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