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Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA Nr ……/2014 - Projekt
Zawarta w dniu ………………… r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez:
mgr Janusza Solarza -Dyrektora Szpitala,
wpisanym do KRS pod numerem 0000004665, Regon – 690697529, NIP- 813-15-02-114
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
wpisanym do KRS pod numerem ……………., Regon – ………………., NIP- ……………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:
§ 1
Umowa reguluje zasady zakupu, dostawy i przechowania implantów do operacji kręgosłupa zwanych
dalej przedmiotem umowy oraz dzierżawę instrumentarium do implantacji w cenach, asortymencie i
ilościach wyszczególnionych w ofercie przetargowej – Formularzu cenowym - Pakiet nr ….
stanowiącym integralną część niniejszej umowy jako jej Załącznik nr ….
§ 2
1. Łączna wartość brutto niniejszej umowy wynosi …………… zł (słownie:
……………………………….……..) w tym cena za dzierżawę instrumentarium wynosi ………..
zł (słownie: ………………………………………………….).
2. W cenach jednostkowych zgłoszonych do postępowania zawierają się wszystkie koszty
związane z dostawą oraz realizacją niniejszego zamówienia loco magazyn Zamawiającego.
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT w czasie
obowiązywania niniejszej umowy ceny ulegną zmianie stosownie do tych przepisów.
4. Wykonawca zapewnia przeszkolenie personelu w zakresie prawidłowej implantacji
przedmiotu umowy oraz obsługi dzierżawionego instrumentarium. Warunki szkolenia
określono w Załączniku nr ….. do umowy.
5. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto zaproponowanych w postępowaniu
przez cały okres trwania umowy tj. przez okres: 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
§3
1. Bezwzględnie wymagane jest posiadanie przez oferowany przedmiot umowy będący
wyrobem medycznym aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania w rozumieniu ustawy
z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz.679).
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą przedmiotu umowy
dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do obrotu i używania zgodnie z powołaną w
ust. 1 ustawą.
3. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 wraz z pierwszą
dostawą, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy i naliczy kary umowne
o których mowa w § 7 ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może
złożyć w terminie 30 dni od upływu terminu dostawy.
4. W przypadku przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 z datą ważności krótszą niż
okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych i
ważnych dokumentów w terminie zapewniającym ciągłość dopuszczenia do obrotu. Ustęp 3
stosuje się odpowiednio.
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§4
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełny set (typoszereg) - min. po 2
sztuki wyrobów medycznych będących przedmiotem umowy, zgodnie z Załącznikiem nr ….
do niniejszej umowy na przechowanie (przedmiot przechowania), w terminie 4 dni od daty
złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem na nr …………………….
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy transportem zapewniającym należyte
zabezpieczenie dostarczanego przedmiotu umowy przed uszkodzeniami i wpływem
czynników pogodowych.
3. Przedmiot umowy przechowania będzie przechowywany przez Zamawiającego na zasadach
określonych w niniejszej umowie.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do pobierania poszczególnych składników
przedmiotu przechowania w celach medycznych.
5. Po pobraniu wyrobu medycznego z przechowania Zamawiający sporządzi protokół
zawierający imię i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numery pobranego wyrobu zgodnie z
Załącznikiem nr …. do umowy. Protokół zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie
faksem i będzie podstawą do uzupełnienia przez Wykonawcę przedmiotu przechowania o
pobrany przez Zamawiającego wyrób medyczny. Protokół będzie także podstawą do
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
6. Zamawiający potwierdzi odbiór uzupełnionego przedmiotu przechowania.
7. Uzupełnienie przedmiotu przechowania będzie realizowane w czasie 48 godzin od otrzymania
faksem protokołu, o którym mowa w ust. 5.
8. Zamawiający zobowiązuje się przechowywać nieodpłatnie oddany mu na przechowanie
przedmiot przechowania w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w § 4 ust.1 umowy.
9. Miejscem przechowania będzie Blok Operacyjny Ogólny Wojewódzkiego Nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
10. Wykonawca zapoznał się z miejscem przechowania i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
11. Oddanie przedmiotu przechowania na przechowanie zostanie potwierdzone protokołem
zawierającym ilość i wartość poszczególnych składników i całego przedmiotu przechowania .
12. Zamawiający zobowiązuje się wykonać swoje zobowiązanie tak, aby zachować przedmiot
przechowania w stanie nie pogorszonym.
13. Zamawiający jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy za wszelkie szkody powstałe w
przedmiotach oddanych mu na przechowanie.
14. Zamawiający zobowiązuje się prowadzić dokumentację przechowania.
15. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli stanu, inwentaryzacji i rozliczania przedmiotu
przechowania w okresach kwartalnych.
16. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy przedmiot przechowania po zakończeniu
umowy w sposób i w terminie przez strony ustalonym. Zwrotowi podlega część przedmiotu
przechowania nie zakupiona przez Zamawiającego zgodnie z umową. Zwrot
potwierdzony będzie protokołem.
§5
1. W sytuacji zmiany aktualnego zapotrzebowania Zamawiający zastrzega sobie prawo
rezygnacji z części zamówienia objętego niniejszą umową. Zmiana zapotrzebowania może
obejmować do 20 % przedmiotu umowy.
2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia stosuje się zapisy § 12
niniejszej umowy.
3. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wady przedmiotu umowy, Zamawiający
uprawniony jest do zawiadomienia Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy za
pośrednictwem faksu pod numerem ………………. Wykonawca zobowiązuje się załatwić
reklamację w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o wadach
przedmiotu umowy.
4. W przypadku nie załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3,
Zamawiający może:
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1) żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy objętego
reklamacją za każdy dzień opóźnienia ponad termin, o którym mowa w ust. 3,
2) lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy co do wadliwej części przedmiotu umowy i zażądać
zwrotu ceny jeżeli została zapłacona, a także co do tej części przedmiotu umowy, który nie został
dotychczas dostarczony oraz żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 3.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od
bezskutecznego upływu terminu załatwienia reklamacji , o którym mowa w §5 ust.3
§6
1. Strony ustalają, że płatność za przedmiot umowy będzie dokonywana na podstawie
wystawionej faktury, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni, licząc od daty
otrzymania faktury VAT.
2. Faktura może być wystawiona dopiero po otrzymaniu przez Wykonawcę protokołu
sporządzonego przez Zamawiającego po dokonaniu pobrania przedmiotu umowy,
zawierającym imię i nazwisko pacjenta, rodzaj ilość i numery pobranych wyrobów
medycznych (§ 4ust. 5). Protokół ten będzie każdorazowo dołączany do faktury.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego żadnych czynności, w szczególności nie zawierać umów, których skutkiem
mogłoby być przejście na osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy prawa,
wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
4. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia o którym mowa w § 6 ust. 3, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. Karę umowną
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania
od Zamawiającego.
§7
1. W przypadku nie dotrzymania terminów dostaw, o których mowa w § 4 ust.1 i 7 niniejszej
umowy, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,3 % wartości
niedostarczonej części dostawy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy.
2. Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w ust.1 Zamawiający w razie opóźnienia w
dostawie przedmiotu umowy może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin
dostawy, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z
winy Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części umowy i żądać kar umownych, o
których mowa w ust. 3, obliczonych od wartości niezrealizowanej części umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem
objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu
poprzednim oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.
4. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę u Zamawiającego powstała z przyczyn wymienionych wyżej szkoda
przewyższająca ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego
5. W przypadku gdyby u Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę powstała szkoda z innych przyczyn niż wymienione wyżej,
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości pełnej poniesionej
szkody.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych kary umowne
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania
Zamawiającego.
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§8
W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca
może naliczyć odsetki.
§9
1. W celu zabezpieczenia wszczepiania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się
wydzierżawić Zamawiającemu instrumentarium do przeprowadzania zabiegów wszczepiania
do całkowitego wyczerpania asortymentu jednak nie dłużej niż na okres 24 miesięcy od daty
podpisania umowy, w ilości wymienionej w Załączniku Nr …. Dostawa przedmiotu
dzierżawy nastąpi wraz z pierwszą dostawą przedmiotu umowy, w terminie określonym w §4
ust.1.
2. Wykonawca oświadcza, że wartość rynkowa brutto przedmiotu dzierżawy wynosi ………….
zł.
3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i że jest on wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu lub
używania wydane przez uprawniony do tego podmiot zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 (
Dz. U. Nr 107 poz.679) o wyrobach medycznych.
4. Przejęcie instrumentarium nastąpi za potwierdzeniem w formie protokołu podpisanego przez
obie strony.
5. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania dzierżawionego instrumentarium zgodnie
z instrukcją obsługi, zasadami dobrej praktyki medycznej, a także w sposób odpowiadający
jego właściwościom i przeznaczeniu.
6. Przez okres trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego nadzoru
serwisowego instrumentarium, w tym również do wymiany elementów zużytych w wyniku
normalnej eksploatacji w szczególności zużytych wierteł, na nowe.
7. Naprawy serwisowe dokonywane będą u Zamawiającego, jeżeli czas naprawy będzie dłuższy
niż 4 dni, Wykonawca dostarczy instrumentarium zastępcze w miejsce wadliwego.
8. Zamawiający dokona zwrotu instrumentarium po zakończeniu trwania umowy w stanie
niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.
9. Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawnego za instrumentarium na kwotę ...........zł
(słownie:........................................................) miesięcznie, płatnego w terminie 60 dni, licząc
od daty otrzymania faktury VAT, którą Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.
10. Czynsz, o którym mowa w ust. 9 – będzie stały przez cały okres trwania umowy i wpłacany
będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT .
§ 10
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty jej podpisania tj. od dnia
……………….. r. do dnia ……………… r.
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy,
całości przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do
czasu całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej
podpisania, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 11
1. Za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialne są następujące
osoby: ……………., nr tel. ………………………….
2. Za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialne są następujące osoby:
……………………….., nr tel. ……………………...
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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§13
1. W razie wystąpienia 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.
3. Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, zmian przewidzianych w § 2 ust. 3,
§ 5 ust. 1, § 10 ust. 2 a nadto gdy:
a) nastąpią przekształcenia własnościowe,
b) nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne,
c) nastąpią zmiany adresu,
d) w razie zakończenia, wstrzymania lub wycofania produkcji przedmiot zamówienia zastępuje się
produktem zamiennym o takich samych lub lepszych parametrach – cena nie wyższa niż w ofercie,
e) zmianie ulega nr katalogowy lub wielkość opakowań,
f) następuje konieczność poprawienia pomyłek.
§ 14
W sprawach, nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy pozostające w związku
z niniejszą umową.
§ 15
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, poddane będą pod rozstrzygnięcie
właściwemu Sądowi powszechnemu wg siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – po jednym
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr ….. do umowy nr ….............../
1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia
niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy
wyrobów medycznych.
2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem
produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi
maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z
doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać
w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim,
zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również
materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie
uczestników szkolenia.
6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę.
7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu
zaproponowanym przez Wykonawcę.
8. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej
szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i
zawierającym:
a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
d) imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
e) czas trwania poszczególnych szkoleń.
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Załącznik nr ... do umowy – wzór

Lp. Przedmiot przechowania Nr seryjny

Pieczątka Szpitala

Ilość

Data
pobrania

Numer księgi głównej lub nr
historii choroby

Podpis osoby odpowiedzialnej za pobranie
stronie Przechowawcy

