ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO UMOWY _ _ _/DN/2020
(dalej zwana „umową”)
zawarta w dniu podpisania jej przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5,
kod 01-934 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 016321074
NIP 522-25-48-391
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Roberta Gałązkowskiego, w imieniu którego działa Z-ca Dyrektora
ds. Medycznych – Tomasz Derkowski, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Dyrektora z dnia 05 czerwca 2017 r.
a
...................................................................................................................................................
wpisanym do ...................................
pod numerem ...................................
NIP
...............................
Regon
...............................
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez
…………………………………….
zwanych dalej łącznie „Stronami” lub każdą z osobna „Stroną”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
przetargu nieograniczonego nr ZP/4/IX/2020 na „Zakup wraz z dostawą akcesoriów
jednorazowych, zużywalnych i akumulatorów do respiratorów i ssaków elektrycznych
Weinmann dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.), Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą do siedziby
Zamawiającego akcesoriów jednorazowych, wielorazowych, części zużywalnych
i akumulatorów do respiratorów i ssaków elektrycznych Weinmann (dalej zwanymi
„akcesoriami”).

2.

Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest
w ofercie Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

§2
1.

Całkowitą wartość umowy Strony ustalają, do kwoty brutto ……...……………. PLN
(słownie: .............................................), w tym netto ..............………………. PLN
(słownie: .........................).

2.

Całkowita wartość umowy obejmuje również wszystkie koszty związane z dostawą
akcesoriów Zamawiającemu do siedziby w Warszawie przy ul. Księżycowej 5
(przygotowanie dostawy, transport, ubezpieczenie).

3.

Ceny jednostkowe akcesoriów zawiera Oferta Wykonawcy z dnia ..........................

4.

Strony uzgadniają, że ceny jednostkowe akcesoriów obowiązują przez cały okres trwania
umowy. Jednorazowa zmiana ceny na niższą (zmiana korzystna dla Zamawiającego
np. oferta promocyjna), nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

5.

Zapłata za każdą sukcesywnie zrealizowaną dostawę odbywać się będzie przelewem na
wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nr ……...………………, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie trzydziestu (30) dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6.

Za termin płatności faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

7.

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury przez
Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega
sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

8.

Zamawiający na podstawie przysługującego mu prawa, będzie potrącał kary umowne,
o których mowa w § 6 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Naliczenie kary umownej
następuje poprzez wystawienie noty obciążeniowej wraz z uzasadnieniem oraz
wskazaniem faktury VAT, której potrącenie dotyczy.

9.

Całkowita wartość umowy w okresie obowiązywania umowy nie podlega zmianom
i waloryzacji, z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 4.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji umowy
oraz na dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej skutkującej zmianą wierzyciela
lub obrotem wierzytelnościami wynikającymi z umowy.
11. Strony nie przewidują wypłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
§3
1.

Umowa zostaje zawarta na czas określony 30 miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia
tj. od dnia podpisania jej przez ostatnią ze Stron lub do wykorzystania kwoty wskazanej
w § 2 ust. 1, w zależności co nastąpi wcześniej.

2.

Realizacja dostaw akcesoriów odbywać się będzie sukcesywnie w okresie ważności
umowy, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie osobnych
zamówień składanych przez pracowników Działu Logistyki Medycznej Zamawiającego
pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 4.

3.

Termin realizacji dostaw akcesoriów ustala się na okres nie dłuższy niż ................... (......)
dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy nie dłuższym niż 14 dni) liczonych od daty złożenia
zamówienia przez Zamawiającego. Jako dzień złożenia zamówienia przez
Zamawiającego Strony uznają dzień wysłania zamówienia, w sposób określony w ust. 2
niniejszego paragrafu.

4.

W przypadku zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, które
spowodują, że realizacja dostawy nie będzie możliwa w terminie ustalonym w umowie,
Wykonawca pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 3, poinformuje
o tym Zamawiającego, który może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu dostawy
jednakże nie dłużej niż o siedem (7) dni. Wydłużenie terminu realizacji nie stanowi zmiany
umowy.
§4

1.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane akcesoria stanowiące przedmiot zamówienia
są kompatybilne z urządzeniem medycznym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia
oraz zgodne z wymogami jakie producent urządzenia określił w instrukcji użytkowania, ze
względu na prawidłowe działanie urządzenia, bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii
oraz bezpieczeństwo użytkownika urządzenia medycznego.

2.

Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane akcesoria stanowiące przedmiot zamówienia
są nowe, fabrycznie zapakowane.

3.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczane akcesoria jednorazowe będą posiadały co
najmniej ……………… (……) miesięczny (zgodnie z ofertą Wykonawcy nie krótszym
niż 12 miesięcy) okres zdatności do użycia liczony od dnia ich dostarczenia
Zamawiającemu.

4.

Na dostarczone akcesoria jednorazowe, zużywalne i akumulatory udziela Zamawiającemu
gwarancji na okres ……………… (…...) miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie
krótszy niż 12 miesięcy), liczonych od dnia dostarczenia akcesoriów Zamawiającemu.

5.

W przypadku powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzeniu braków
ilościowych dostarczonych akcesoriów lub niezgodności dostarczonych akcesoriów
z opisem przedmiotu zamówienia i Formularzem cenowym, lub stwierdzeniu wad
w dostarczonych akcesoriach, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić ilość akcesoriów
lub dostarczyć akcesoria zgodne z umową, lub wymienić wadliwe akcesoria na nowe,
wolne od wad, na swój koszt, w terminie siedmiu (7) dni, liczonych od daty wysłania
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail
wskazany w § 5 ust. 4.

6.

Jeżeli Wykonawca nie uzupełni lub nie wymieni zareklamowanego towaru na wolny
od wad w terminie wskazanym w ust. 5, jest on zobowiązany w terminie trzech (3) dni
wystawić fakturę korygującą pomniejszoną o wartość zareklamowanego towaru.

7.

Jeżeli w ramach przyznanej gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu akcesoria
wolne od wad termin udzielonej gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowych
akcesoriów.

8.

Wszelkie koszty związane z wymianą gwarancyjną w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego ponosi Wykonawca.
§5

1.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik
Działu Logistyki Medycznej Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona.

2.

Do kontaktów z Wykonawcą w sprawie dostaw upoważnieni są pracownicy Działu
Logistyki Medycznej Zamawiającego, a ze strony Wykonawcy ......................................

3.

Dane kontaktowe ze strony Działu Logistyki Medycznej Zamawiającego:

4.

a.

tel.: 22 22 99 820;

b.

poczta elektroniczna: dlm@lpr.com.pl

Dane kontaktowe ze strony Wykonawcy:
a.

tel.: ...............................;

b.

poczta elektroniczna: ...............................
§6

1.

W przypadku rażącego naruszenia przez Stronę obowiązków określonych w umowie
każdej ze Stron w całym okresie obowiązywania umowy przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w całości lub w części.

2.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę w wysokości 10%
wartości brutto umowy lub 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy, o której mowa
w § 2 ust.1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę odpowiednio w całości lub w
części od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

3.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości 10% wartości
brutto umowy lub 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy, o której mowa w § 2
ust.1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy odpowiednio w całości
lub w części z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

4.

Za każdy dzień opóźnienia w realizacji terminów określonych w umowie lub na jej
podstawie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 2% wartości brutto
niezrealizowanej w terminie danej dostawy za każdy dzień opóźnienia.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 3-krotnego nieterminowego dostarczenia
asortymentu.

6.

W razie stwierdzenia niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
określonych w pkt 5, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia, a Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kwotę w wysokości 10%
niezrealizowanej wartości brutto umowy.

7.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

8.

W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
z tytułu należytego wykonania części przedmiotu zamówienia.

9.

W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kar umownych każdej
ze Stron przysługuje odszkodowanie uzupełniające do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§7

1.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843
z późn. zm.).
2.

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
nieważności.

3.

Strony zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda
zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych w ust 2 i 4.

4.

Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany umowy:
a.

obniżenie ceny jednostkowej za przedmiot umowy przez Wykonawcę w przypadku
zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji
przedmiotu umowy, które może nastąpić w każdym czasie na skutek zmiany
cen producenta akcesoriów;

b.

obniżenie ceny jednostkowej za przedmiot umowy przez Wykonawcę może nastąpić
w każdym czasie na skutek zmiany cen producenta asortymentu, z zastrzeżeniem
zawartym w § 2 ust. 4;

c.

w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie
przy udzielaniu zamówień publicznych;

d.

w zakresie przedłużenia terminu przewidzianego na realizację dostawy zamówienia,
o czas trwania wskazanych okoliczności, jednakże nie dłuższy niż siedem (7) dni;

e.

w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania umowy do sześciu (6) miesięcy
w przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, za zgodą obu Stron;

f.

zmianę wielkości opakowania przy zachowaniu ceny jednostkowej nie wyższej
niż ofertowa, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu przez Wykonawcę z Działem
Logistyki Medycznej Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w § 5 ust. 3;

g.

zmiany wielkości opakowania lub zmiany rodzaju opakowania przez producenta,
która może mieć wpływ na wysokość ceny jednostkowej brutto za opakowanie,
z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny określonej w umowie,
za zgodą obu Stron;

h.

w przypadku, gdy producent zaprzestanie produkcji, zmodyfikuje model lub zmieni
model akcesoriów, co może wpłynąć na cenę jednostkową;

i.

zmiana wysokości wynagrodzenia brutto może nastąpić, w przypadku zmiany:
i.

stawki podatku od towarów i usług;

ii. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 2177);
iii. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
iv. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. z 2018r. poz. 2215);
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.

j.

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnego wpływu sytuacji związanej
z wirusem SARS-Co-2 (chorobą COVID-19) na możliwość realizacji przedmiotu
umowy.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji umowy w mniejszym zakresie kwotowym,
jednakże nie mniej niż 60 % całkowitej wartości umowy brutto.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilości (zwiększenia
lub zmniejszenia) zamawianych akcesoriów będących przedmiotem umowy,
w zależności od bieżących potrzeb w ramach całkowitej wartości umowy, o której mowa
w § 2 ust. 1 umowy.

7.

Realizacja umowy według zasad określonych w ust. 5 i 6 nie wymaga sporządzania aneksu
do umowy oraz nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych wobec
Zamawiającego.
§8

1.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) która podlega udostępnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

3.

Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej –
również w zakresie firmy.
§9

Wszelkie spory będą załatwione przez strony polubownie, a w przypadku niemożności tego
rozwiązania, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
1.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

2.

Zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego umowę sporządzono w formie elektronicznej przez
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jest równoznaczne
z umową złożoną w formie pisemnej.

3.

Integralną część umowy stanowią:
a.

załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy;
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