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WZóR"OW
z."erijąqy btohc postuorieDh,

które zosdbą wpr"adzotie do tne!cl zpwleruej qmov.

UDomra Nr DZP 3320. 2020

zAwam w dniu ......... 2020 r. w Zamoóciu pomiędzy:

S.nodzleli]yD   Pqbllcm)m   Splblem  WoJewódzklm   b.  Papieża  J.m   Pawb   11
w  ZldDośclu  u].  A]cje  Jam  Pawla  ]1   10.  `ipisanym  do  Rjejestni  Stowafzyszeń.  Imych
Orgmiacji   Spolecznych   i   ZAwodo`irych.   Fmdacji,   Publicznych   Zakladów   Opieki
Zdrowomej    p[o`mdzDncgo przez Sąd Ręjonmry Lublin - Wschód w Lublinic z siedzibq
W  świdniku  VI   Wdżial   Gospodarcz)r   Kmjowcgo   Rcjeshi   Sądowego  pod  Nr  KRS
0000021024, MP 922 -22 -92 -491, zwmym w treści umow Jzamwiającym", w irianiu
któTego dziala:

®1,,4,,® ,,,,,,, ®®®®4® ,.,. ®.®...® .......................,,, ®®®,®®®®,®,® ,,,, ® ,,,,,, ® ,,,,,,,, 4® ,,,,,,,, ®,,,® ,.,,.....................................

a

•.............®,,®,®,,,,.,.®,..............................................................................................,

z`mnym w treści umo`hp/ „Wykonawcą." w imicniu którego dziala:

®,,,,®,®,,,,-,.,.®....,.....................................,...ę,.,,,ę,,,,,,,®,,,®,,®®®®®,,®ą,,,,,,,4®®,®,®®®,®,,,,,,,,,®,,,,,®,,,,4,,,ą,,4,®,,,,'

Umowa  zostah  zawarta  w  wyniku  postępowmia  o  udzielcnic  zamówicnia  publicznego
pfzęp]o`mdzonego w dybic przmrgu nieograniczoncgo zgodnie z art. 39 - 46 ustaw z dni&
29 sDcznia 2004 r. Pmwo zmióricń publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.  1843 z późn. zm.) -
dalcj Pmwo zamórień publicziiych. któpego iozstrzygnięcie ]]astąpiło w dniu ............ TTeść
Umo`i/y jest sporządzom m podstawie żlożoncj oferty.     .

!1.
1. Zamwiający zlcca a Wyb"m primuje do realizacji dost"Ę z"wów do dializy

otrzErvmowej   CAD0   i  ADO  dh   Staęji  Didiz  Samodziedx€o  Publicznego   Szpitab
Wojcwódżkicgo  im.  Papieża  Jam  Pawh  11  w  Zmościu.  w  asoTtym"ie  i  ilościach
określodych poniżej  lub  w zabcmiku do  niniószx}j  `moupr  stanowńącym jej  integmlną
część.

2. Stopicń realizaęji  umo`ior w poszczegóhych esortymentach uzdeżniony jcst od potizx2b
wynikqjących  z  dziahlmści   Zama`riajłcęgo.   Za"wńający   zasdzega  sobic   pmm
do  reaJizBcjj  poszcz€gólnych  asortymcmów  w  ]miejszym  lub  rięlgp  zakresic  niż
to  wynika  z  jlości  określonych  w  zaĘczbihi  do  ninięjsz€j  umow,  p(zy  Czym  Su"
vyanoścj zmljzo`mnych dosbw nic mo±e mzelmoczyć lącznęj ccny umow okitślonó § 3
usl.    J.   RcaJizacja   umo»or   w   mniejszym   zaluesic   nie   może   stanovńć   podsuLwy
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do  jakichkolwiek  foszcz€ń  zE  sdony  Wykom»q/  wbec  Zamawiaj.ącego,  jednakże
zmniejszmie nic moac pmelmczyć 20% calkowitęj `mróości umowy.

3. Vł}rkomwca   gwBrutiĘje,   ŻE  dogmmny   pfzxz  bięBo  przE]driot   zaŁnów].cnie  objęty
ninicjsp  umo`ip jcst  doptiszczDpr  do  obrotu  i  tĘyvmia  "  tcmie  Polski.  zgodnie
z obouńąz`Ęjąęymi pmepisami pf"/a omz jest ozmko`mny znakicm CE i posiada tcminy
`mżności nic lci`ótsae niż 6 mic3ięq}r od daty dost"p/.

2.
1.   Dosmwy  prz]edimiom  zamówicnia  będą  odbnmbr  się  przKz  okrcs  12-micsięęy  licząc

od  daty  zawai€ia  tJmowy  w  dni  robocz€  ij.  od  poniedzialku  do  piłthi  w  godzimch
8.00 -  15:00 (z wlączcnicm dni  ust"rowo "Inych od pmcy).  Zamwiający  będzic
okTcśld  od]ębnymi zleocniami na piśfnic Lub milcm ilość zapotTzebowanego przedmio(u
`mmry w zakrcsic dostaw. `AĄ/kona`ma zobo`riłzLĘjc się do rcalizpji znmóuńenia w cbgu
5 dni toboczych licząc od dnia oqzymania z]c"ii& Z]cmia będą ripisy`A/anc pnxz
Kictownike  tub  Piclęgnierkę  Oddzialom  Stacji  DiaJiz  Zamówienia  dodatkowc  będą
p.IiżD"m  w  Crminic   12  godzim)m  liczic  od  godżiny  otrzymmia  żlccenia  na
zutk}wicnie.

2.   `hłkm:vm 2DbowiłzLĘje się do i€aliziicji dosi"pr przedmiotu um"Dr w `io/znaczonyin
tc.minic  do  Seacji  Dializ Zdmrwi.jqccgo  lub  do  bezpośrednicgo  odbioicy  Gx]€jcnta),
W z.lcżbości od `Aclc]zDnia ptz)cz osobę podpis]ijącą zlcccnic dosbwy, ponosząc   koszty
i  Przyko tnnsportu z zasdzEżenicip że ee clcmcnty zE;smr`L  których    wykorzystanjc
mo±e nastąpić jedynic w `minlcach szpitalnych (m.  in. adaptcry.    przedl`iżaczc), będą
doseuczme bezpośinednio do Zamwiająocgo. Zest"o/ będą dostaTczme w odpouńcdnich
opakowmiech omz tmnportem zapewnieąqym nalcżytc  zabczpic€zmie j&kościowc.

2LW  przyix]dlqi   żlcceni&  pfzEz  Zamawiąjąoego  doseawy   do   bczpośredniego   odbiotcy
(paęjcnta),   `hbrkomwca  zob"ńązmy  jcst   w  pic"szej   kolcjności   do   dostarcz€nia
zzLmórionych produktów m masny koszt i ryz)rko do Zamawiająccgo, gdzie, w Aptct€
Szpidnęj,  mstąpi  weq/fikacja  zamóricnia  zgodnie  z ust.  2b.  a  nasóęprie  do  dalsz€j
dosia`ipr na \i4asny koszt i ryzyko do bezpośrednicgo odbiorqr:

2b. Wtprrihcja zamóricnie w Aptecc Szpitali]cj polcgać będzie m:
t ) spmwdzcniu pfzez pmoo`mika Zama`riajqcego dokumcntacji transportowej,
2) spmuhiu zgodności asortymcntu z dokumcmtem WZ (zmńemjąqym serię omz datę
`mżności i ilość asortymcntu),
3) dokonaniu aK"y jakości i zgodności asoft)mcntu zx} żlożonym żlecenicm, o którym
mowa w usi 1 .

2c.   Po   dokonaniu   wnefyfikacji   zmówńmie  zgodnie   z   usŁ   2b,   nastąpi  jego   `irydanic
do  dalszego  tmnspor(u  (na  koszt  i  ryzyko  lhĄrkom`A/cy)  do  bczpośrednicgo  odbiorcy.
Dokumcmem potwierdząiąqym dokonanie dosbiigr jcst dok`mmt potuńerdzająqy odbiór
podpisafiy pfzez bczpośrcdnięgo odbiofl* i zatwicrdzmy p- Zamwiająoego.

2d. Jako datę dokomnia dostawy do bezpośredbiego odbiorcy, "mżany jcst dzień podpisani4
dokumcm pot`ricndzającęgo odbiór, o któfym mo`ira w ust. 2c.
Uęrkonawa zobowięziĘje się do  dostarczmia pfzedmiotu umo`ho/,  któfego po€hodzmic

jcst  Zgodnc  z€  zloźDnym  w  ofei`cic  dolmmcmcm  określającym  produccł`b  to"r`L
ASortymcnl   i  ilość  dostmczonęgo  pizedmiotu   umowy  mui  odpo`hńadać  zlożo"mu

przez Zamaw].ajqc€go z]c".u m dostaw.
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4.  Zamauńający zasdz€p sobie pr"m zv`mm mmi niczgodnęgo ze żlożoŁiym zleoenicm
z jedno-ym `ipmacmicm no"o eeminu pono`więj dost"ori ric tmcąc pizy tym
pt"radonalicmiakarumo`hrnychazwłoŁę.

5.  W  prz)qN)dhi  g4y  WĄkouum  nie  będzłc  dostaml  `io/robu  będąoęgo  pmedmioóem
umo`i/y.   Zamawiąiąqr  będzic   miel   pn`m   dokonać  jeso   zahq}`i   lub  zak`]pu  jcgo
odpowiednika u innęso pd"q/L Jcbli koszi zakupu będzic `ipqr od koszni zak`q]u
w ram.ch ninicjsz€j tmowy. powstalł bżnici zDstanic obciążony `^4/kon"/\ca.

6.   Rcklamacjc  ilościowe Zamwiłiąqy  będzie  zglaszBć  V`Ąrkomwcy  pigcmnic  lub milem
nicz`iAocznic po dokomniu odbioni zlecomj dost"or. Wykon"rca uziipelni   przedmiot
dostawy   w  cięgu   7   (8iedmiu)   dni   mboczych   od   chrili   otrzymania   rclclamacji
od Zamariąiąeęso. § 6 ust. 1 stos`ije się odpowiednio.

7.   Rcmu"jc jakościowe w zakresic dosbw przediniotu zamówicnia Zamawiając)r będzie
zslaszać  `hDrkomw=y  piseimie  ]ub  fiikscm  v`m  z  tmsadnicniem.  W  takiej  sytuaęji
Zamawiejący   infoininujtc   `Abrkonawcę   o   stwiefdzonej   wadliwości   wstrzymuje
jednocześnie  zpphtę  za  z]kwrestionovmny  prz€dmiot  umo`ior  (do  momcntu  wymiany
przedmiotu umo`Aor m `imlqy od `md).

8.   Ubrkomwca  zDbligowapy jest  do  dokomnia  `Apmiqy  `mdliwego  `iorrobu  m  zgodny
z zmóricnicm i uolny od wad lub tcż pigemncj odmo`hry uzbadia reklamacji w Óerminic
7  (siedmiu)  dni  roboczych  od  dap/ jcj  otrzymnia.  Bmlc  pisemncj  odmo`iry  uznania
neklamacji w ę)m tcrminie jcst uwBżany zB uznrie rekJamacji przcz Wkomwcę.

9.   Bcz  wzg]ędu  na  przcridziamy  w  ust.  6-8  niniejszego  pamgmfii  tub  nklamaqxjny.
w przypadlm dostar€z)enia asopmentu `mdli`icgo, jcżeli dany wyrób będzie niezbędny
dJa  wkoqy-  drilalności  lericzęj  Zamuńąjseego  z  uwagi  m  koniecmość
mtowmia życia lub zd]iowia paęjcnta, Zamawiąiąqr m pmm zppgbzenia się y dany
asofty-t (WyTób z umo`Ary lub jcgo odpowńcdnik) `ic `ihsnym zakrtsie, pizy czym
jcżEli  ct" mbnego  `yrobu będzie wyższa od  ceny  określonej  w ninicjszej  umowie
\hbrkom\Mca będzic zDbowiązmy zmócić Zamawiającemu różnicę.

§3.
1. Za dostawę przedmiotu uno`]or będą stoso"ne oeny jednosŁkowe takic jak w zlożonęj

ofc(cie ccnowj tj. okftilone poniżcj lub w zapcznihi do ninięjszó uunowy stanouńąerm
jcj integrdq część.
Łącmą c€bę Łielto bez podstku VAT za calość przedmiotD umo`Ary ustala się w wysokości
•............. zl §lo\mie: .......-..................................................................
Lącuą cetię brutto z podatkicm VJH zA calość przedmiotu umo`ipr ustala
się `A/ `Ao/sokości ........................ „ .......... zl sło"ie: ......... ~

2.   deny jadnostkowc bfutto, o keórych mo`ira w ust. 1 nic mogą ulec podwyższ€niu do czasu
wykonania  Przedmiotu  Umo`]ry,  zb  `ipjątkiem  okoliczności  określonych  w  §  8  usl  3.
Podwyższeniecenjednostkowychbnittowstos`mhidoofiqrup"mżniaZamwiejąccgo
do  mzwjąani&  umow  ze  stctitlciem  morchmiasto`horm  bez  odsżkodo`mnia  m  rzx#
Wykomwcy. Obnimic ccm może mstąpić w kazdym czasie   bez względu m przyczynę
obriżenj&
Ceny jednostkowe bhitto, o któTyd mom w usi 1, obejmują wszelkie koszty "lizatii
njnjęjszcj  Umowy  i  zawicmją  w  szĘó]ności  wartość  przdmiotu  umow,  kosay
opakovmi,   obow.qztu.ące   qpaor   podstko`ir\e,   ws2€Uńe  koszbr   z`riązane   z  dost&m
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Pqhiotu  Umowy  do  Sbcji  Dializ Zamawiąjącęgo  lub do  bczpośnednicgo  odbioncy
wskazmego pt2icz Z"risjąocso.

1,.
1. Za zTealizo`mnc dost"pr Zamawi.jąq/ zaploci Wykomwcy wynągrodzenie ustalonc jako

ilocąm  obovriązuiących  ccn jedno3dto`iorch  brutto.  określonych  w  ninicjszcj  Umowie
omz flktycznie dostamonych ilości Przedmiotu Umo`Aqr: Podstawą zaphty zB dostafczony
Przmiot  Umo`ior  będzic  pmwidlowo  vrystawiona  flkt`m  VAT  vvraz  z  zAlqczmymi
do   nicj   orysin.lami   dokumcntów   potwierdzAjłcych   odbiór,   podpisanymi   pTzcz
bczpe~h odbiofeów.

Ż. Zqhp bdzie msęępo\mć w fomic bezgotó`ikowej  m mchunek bankowy V\Ą/kom`hrcy
qGk-y m fiLkmrzc w ęe(minie .............. dni od dapr uply"ni pmwidlo`Aro `nrystarioncj
nktuy  do  Zmwi&jąccgo  `mz z  oqrginalami  dokumentów  potwierdzających  odbiór.
o kóqrch mowa w `issępie popfzedząjąęym.

3. Z. dzich zabv prz«jmujc się datę obciążenia mch`mku bahkowego ZAmariajqoego.
•, Z.Pm  wynagrodzmi& przyslugiĘje  `hp/lącznie  a  rzcczyristie  dostarczmy  i  odebmny

Przmiot Umwyi  W przypadku, gdy sum poszczególnych zamówńeń rie wyczcrpujc
k"l o któTych mo" w § 3 ui 1, Wkomwcy nie przysługuje jdkiekolwiek dodatkowe
ft±c o zaplatę.

5. Zmwiąigqy   zastrz€8a   sobie   pmw   wstrzymania  zapłaty   w   przypadku   porięcia
uzasadnionych   wdi®liwości   co   do   autcntyczności   podpisu   bezpośredniego   odbiorqy
m   dokumcncic   pot`rierdmjąqym   odbiór.   W   sytuaęji,   o   której   mowa   w   utępie
POP±jqcym.   temin  2Apłaty   nie   Topoczym  biegu  do   momentu  wyjaśnienia
Wmlimści  pfzxz ZdL"wńającego.  Wykom"y  nie  ptzysługvje  wówczas za  ten ok"
tiosaczenic o zaplatę odsctek.

§5.
l. \hgkomwca   rie   może   przx;lać   m   inną   osobę   s\h/ych   rierzytelności   wynikających

z ninicjszej  Umow.  Ewcnmlm czynność  pmwna mĄjąca m ce]u  mianę  wictzyciela
Zmwi&jąccgo  (np.  cesje  rierzyóelności  Mub  ndeżDości  ubocznych  przysługujących
WykomwcympodstawicniDicjgiaęjumo`iry)mozenastąpićwylQczniepowyrażeniuzBody
pfzxzpodmiot,któryutworzyłZamawiąigccgo.

2.  Złetmic wkonania części Przedmiotu Umowy podwykomwcom nie znrienia zobowiązań
Wykonawcy względcm Zmvriającego. Wykomwca będzie odporiedzialny 2a dzidania
izBniechaniapodwykonawcówjdzawłasnedziałaniahbzaniechania.

§6.
1. Wkomwca zapleci m rzecz Zai"riająeego karę umo`hrną w przypadku niedodzymia

tcminu wykomri.[ dostaw przedmiotu umow-dbo zwłoki.  w przypadku reklaimcji,
W Wmimic unpdliwego w]obu m ągodny z umourą i wolny od wd - w wysokości 02%
"ościbruttotakiejdosuw/rcklamo`irancgowrobuzakażdyroboczydzieńzwloki.

2. W Pppadku odstspicnia przez Wkomweę lub Zamawiajqccgo od mow Z pTzyczyn
łcż?ęych  po  smrie  Wykonawcy,  Wkomma  zaplaci  m  rzE€z  Zamawiającego  kapę
umowną  w  wysokości  10%  wutości  lącznego  wynagrodzmia  brutto.  o  kęórym  movm
w§3ust.J.    .

Zeska{iŁ.jwane w Ca.mscanner
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3. Zamawiająąy  zastBega  sobie  pmwo  do  docliodmia  odszkodowania  tmipehiająoego,
przenosząccgo   `i/ysokość   zastizcżot)ych   kar   umo`mych   m   zasedach   ogó]nych
do `i/ysokości fzeczywiście ponierionej szkody.

4. Odstąpicnic od umo"or przEz któpkol`ricL zE Stmn nic po`md`Ęje wygaśnięcia obowiążku
V\b/komwcy  zaplq/  cwent`i.lprcl`  lc.r  iimo`iqrdh  po`i"b/d  i  obliczonych  zgodnie
z d"jł usl ' .

5. KAfy  mome  będą  plahe  m  podmric  ipty  obciężmiov`ęj  doręczoną  Uprkomwy.
w ęeminie w nięi podm)m nic mtgz)m niż 5 dni od jęi dooęczmie. Zama`łńriący może
potdicić  mlożo"i  n.  `hbrkomwcę  kapę  umowną  z  pfzysl`"jaoego  mu  wynagrodżmia
po uprz)ednim wcz"miu Wórkonav`qr do jcj zBpaty.

6. Lu sum  nalożmych  lcar urnownych  nic  możc  przekfoczyć  50% `mftości  umowy
bt"o. o koóręj mo`m w § 3 `st 1 .

§7.

Niewypdniahic  (co  ndmnięi  dzyhtme)  `minlców  imo`iqr  pBcz  V\brkomwoę,  w  tym
w  sz€zBó]ności   niceminow€   lub   nie:ĘgodDe   z  zamó`]ńenicm  pod   względem  jakości
lub i]ości    dostmzmie    "rtyn" a qkże inne  iseotne. powtaTzając€ się  uchybicnia
w  mkcie  dizpji  umow.  sę  podsęsm  dla  Zamavyiająeego  do  rozwiązmia  umow
z€sktdkicmnatychmiastowymWriniószósytuaęjimazastosorieodpowiednio§6usi2.
W  yturii.  o  kórej   mo"  w  zdaniu  pic"rszym.  Vęrkomiq3r  przyshigiwać  bdzie
wymsrodzmicwylęc]micztytulufllctycmiezmlizDwanęiazęściUmowy:

§8.
1. Wszelkie gniady niniósz€j mow wyqpgąią foqr pisemnęi pod rygoTcm nieważności

i]q)`]rp[omzmedoumowstosownymanekscm(zwląc2micmprzypadkuobniżenis
cm m przedmiot vmow).

2.ZAŁazpje   się   zmim   postanorień   ninicjszęj   umo`Ary   w   stos`mku   do   deści   oÓ".
m pxlsqiric której dokomm wbam Wykomwcy, z wyjątkicm sytuaęji przridżianych
w  umorie.  w  "ucji  gdy  lączm  wartość  zmim jcst  mnięisza  niż  kwov  określonc
w przcpisach wdmych m podmwńc arL  1 1  usŁ s utaw Prawo zamówień publicznych
i   jcst   mnicjsza   od   10%   vmości   zamóricni&   określoncj   pierwotnie   w   umowic
oTaz za wyjątkiem  imych prąpadków pizeridzimych w mowie  i  w  ustarie  Pmwo
zn"5wicń publicznych.

3.Z"rijłqydopu-Żmiadyw`moriewnastępującychprzypadkach:
1) w przypadku zmiany d.nych mn.
2) w pgzypadku obniżmi. cGby m dany pmedmiot umow bez wzgldu m przyczynę

"ej zmimy,
3) w  przyp.m)  zakońc2mie  pToduk€ji  lub  wcoflnie  z  rynku  wyrobu  będąoego

Przq]miomL tmow  m now produk o  tych samych bądź lępszych  parametrach
wctmicjednostkowej(bnmo)zaofe(o`mnęjwofercie.

4)wp]z»adkuniczDealizowmiaumowvpodwzględemilościowm,wdłużcnie
jcj   obowiązyria  mksymdnie  do  6  (sześciu)  miesięcy  licząc  od  pierworic
okJ€ślofiej daty zakończenia jej obowńłzywanie.

5)wprzypadkuzmianyozDaczx;ńkmlogo`ivch,
6)wprzypadkugnianystawtigNpdmc`iVAT,zmimicmogąuleccenynctto.Chybrm

nie mogą u]ec podwyżsriu

.##,?Tip?,?`33,?g`Fit`?,9{:}amsca!i!ier
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§9.
W mzie wysqtpienia istomęj  zmiafty okoliczbości  fx)wodującĘi. Że `iprkomnie  umo`ior  nic
lcż)r w intcnesie public"ym. czĘso rie możm Dlo przEwidzi* w ćhwili zn`m[cia `imowy;
ltib  dalsae  `iorkoprvmic  timo`ior  moż€  Żasrozlć  istotncmu  ime"ori  bezpieczeństm
pańsmm lub bezpiecaeńmnł publicmmu. Z.m`ri.jłcy mo2x= odslepić od `imowy w tcminic
30  dni  od  powzięcia  `ińodomoścl   o  Pomorższ}n:h  okolicznościach.   W  takim  ptzypadicu
`]OŁom" moż€ je4ynie Żąd.ć vpmągiodzmia mlcżnego mu z qmilu `iprkonania części
ut»W.

§10.
Umowa   obowiłzuje   od   dnia  jej   za`mLrcia   tj ................. Prz€z   okres   12   micsięcy
ti. do dni& ................... r. lub do wczerpania lącznęj oeny movyy określoncj  w §  3  ust.  i.
w dcżności od eego. co mstąpi "riiej.

§11.
l. Ewmtualnc   spoTy   wynikle   m   dc   realizacji   umo\i/y   rozstrzygane   będą   pn€z   sąd

po`mzechny wlaściwy uedlug siedzibr Zamrisją"o.
2. W  spTawach  nicuegulowmych  ninicjszą  umo\]rą  mają  zBstosowanic  pizpig  ustawy

Drawo zamóricń publicgiych oraz Kodcksu Cyrihęgo.
3. M®jęc  m  uwdzx3  okolicz[]ość,  że  w  tinikcie  realizacji  ninięisz€j  umowy  Wkomv"

pfz€mrzać  będzic  dane  osobovue  paęjcntów  Zamariającego.  Stmy  zoboriązują  się
dozAwuciaodpębnęj`)mo»p/pomńcrzeniaprzcmrzaniadanychosobowych.

§12.
Umov€  sporządzDm  w  dwóch jednobriących  egzmplarzżtch.  po  jednym  dla  każdej
z€ Stron.
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