ZP/82/2016
Załącznik Nr 8 do SIWZ
WZÓR UMOWY
- dotyczy od Pakietu 1
Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/82/2016 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy – Prawo Zamówień Publicznych przez
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075321, NIP 729-22-42-712,
REGON: 471610127
Zwanym dalej Zamawiającym w imieniu, którego działa:
_______________________________________________________________________________________________
a

____________________________________________________

/nazwa firmy/ imię i nazwisko właściciela, adres/

wpisanym do rejestru _______________ ______________________________________________ prowadzonego
przez _________________________, _________Wydział ____________________________ pod numerem _____
_______________ / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez __________________ pod
Nr ___________ działającego pod nazwą
_______________________ NIP ________________, REGON: _______________________
Zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:
_________________________________

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa implantów ortopedycznych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii
Instytutu „CZMP” w Łodzi.
Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia w siedzibie Zamawiającego depozytu podstawowego implantów, oraz
tworzenia dodatkowych – uzupełniających depozytów na wezwanie Zamawiającego. Miejscem złożenia depozytu
jest Blok Operacyjny (Pediatryczny) Instytutu „CZMP”.
Szczegółowe określenie ilości i właściwości asortymentu objętego niniejszą umową określone zostały
w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Asortyment stanowiący przedmiot
zamówienia dostarczany będzie w opakowaniu fabrycznym, zgodnym z rodzajem i przeznaczeniem towaru.
Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych
ZP/82/2016 oraz treścią oferty Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcję w języku polskim wraz z pierwszą dostawą asortymentu.
W zakresie asortymentu niesterylnego – wielorazowego użytku Wykonawca dostarczy instrukcję producenta w
języku polskim zgodną z normą PN-EN ISO17664 oraz deklarację dekontaminacji, zgodnie z wzorem,
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wraz z pierwszą dostawą asortymentu.
Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy oraz w cenie oferty do przeprowadzenia szkoleń
w zakresie dekontaminacji oferowanego asortymentu oraz w zakresie zabiegów operacyjnych dla zespołu
operacyjnego, w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego.

§2
Okres obowiązywania umowy, własność, pobieranie i uzupełnianie asortymentu w depozycie
1. Umowa obowiązuje w okresie 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, nie dłużej jednak niż do wyczerpania wartości
umowy określonej w § 6 ust 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że pierwsza dostawa asortymentu stanowiącego depozyt podstawowy wraz z
protokołem przekazania depozytu nastąpi do Działu Farmacji i Apteki Szpitalnej Instytutu „CZMP”, w dniach
roboczych od 8:00 do 15:00, w terminie ____ dni od daty złożenia zamówienia, zatwierdzonego przez Dyrekcję
Instytutu. Do dostawy Wykonawca załączy wzór protokołu zużycia asortymentu. Depozyt uzupełniający będzie
tworzony na wezwanie Zamawiającego poprzez przekazanie zamówienia, w dniach roboczych od 8:00 do 15:00,
jednak w terminie nie dłuższym niż ____ godziny od chwili złożenia zamówienia. Zamawiający zgłasza
zamówienia do Wykonawcy telefonicznie - ________________________________ lub faxem ____________________________________ lub e-mailem ________________________________.
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3. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia oddany w depozyt stanowi własność Wykonawcy do czasu jego
pobrania z depozytu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego lub zwrotu.
4. W chwili pobrania asortymentu z depozytu upoważniony pracownik Zamawiającego wpisuje w protokole zużycia
asortymentu, ilość pobranego asortymentu, numer katalogowy oraz jego właściwości (oznaczenie, numer
seryjny).
5. O ilości zużytego asortymentu Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę. Z chwilą takiego
powiadomienia strony uznają asortyment za dostarczony, przy czym faktury wystawiane będą każdorazowo i
przesłane do Działu Farmacji i Apteki Szpitalnej Instytutu „CZMP” (nr tel: 042 271 15 42; fax: 042 271 15 40),
obejmując asortyment wykorzystany na podstawie protokołu zużycia. Po przesłaniu powiadomienia Wykonawca
jest zobowiązany do odbioru pozostałego asortymentu przekazanego w depozyt uzupełniający w terminie 5 dni.
6. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt podstawowy według ilości i właściwości pobranego i zużytego
asortymentu.
7. Uzupełnienie depozytu podstawowego o wykorzystany asortyment, wraz z fakturą, nastąpi niezwłocznie do Działu
Farmacji i Apteki Szpitalnej Instytutu „CZMP”, w dniach roboczych od 8:00 do 15:00, jednak w terminie nie
dłuższym niż ______ godziny od chwili otrzymania powiadomienia, wskazanego w ust. 5 w taki sposób, aby
Zamawiający dysponował pełnym asortymentem wyrobów medycznych, objętych depozytem podstawowym,
zgodnie z § 1 ust. 2 i 3.
8. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2 stanowić będzie integralną część niniejszej umowy.
9. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru asortymentu pozostającego w depozycie
(niesprzedanego) w terminie 14 dni od dnia zakończenia umowy.
10. Wykonawca odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r. nr 107, poz.679 ze zmianami) - (dotyczy towarów będących wyrobami
medycznymi).
§3
Sposób przechowywania
1. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania powierzonego w depozyt asortymentu stanowiącego przedmiot
zamówienia we właściwych dla tego asortymentu warunkach, zabezpieczenia go przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub kradzieżą.
2. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których przechowywany jest asortyment w każdym
czasie, jednakże w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia, że powierzony asortyment przechowywany jest nieprawidłowo, Wykonawca ma prawo
po bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do usunięcia tego naruszenia w odpowiednim terminie, rozwiązać
niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym i odebrać niepobrany i niezużyty asortyment.

1.

2.

1.
–

–

§4
Kontrola przechowywania
Dwukrotnie w roku kalendarzowym upoważniony przedstawiciel Wykonawcy dokona spisu z natury asortymentu
pozostającego w depozycie. Termin inwentaryzacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, co najmniej na 14 dni
przed planowanym spisem. Spis zostanie dokonany w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania
Zamawiającego.
Strony postanawiają, iż wszelkie braki lub uszkodzenia asortymentu oddanego w depozyt, nie wynikające z
przyczyn tkwiących w przedmiocie depozytu, stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu w protokole
podpisanym przez strony upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub
uszkodzony asortyment.
§5
Reprezentacja
Strony ustalają, iż w realizacji przedmiotowej umowy reprezentowane będą przez:
ze strony Zamawiającego:
a) od strony merytorycznej _____________________________________________
b) od strony administracyjnej (osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Farmacji i Apteki Szpitalnej)
_____________________________________________
ze strony Wykonawcy: _____________________________________________

§6
Wynagrodzenie
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty: _________ PLN /słownie: ____________________/, i
składają się na nią ceny jednostkowe poszczególnych ilości towarów, podane w Formularzu Cenowym,
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Podana w ust. 1 wartość wynagrodzenia obejmuje koszty transportu, opakowania bezzwrotnego, ubezpieczenia
oraz wszelkie inne koszty.
* jeśli dotyczy
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3. Podana w ust. 1 wartość wynagrodzenia nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT), który to podatek będzie
doliczony według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury, do ustalonej w fakturze VAT ceny netto.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 9 i § 11
ust. 2.
5. W dniu podpisania umowy maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 z podatkiem VAT wynosi
_____PLN /słownie: ________________/.
§7
Warunki płatności
1. Płatność realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
2. Wykonawca do faktury w formie papierowej zobowiązuje się dołączyć informacje: nazwę handlową (zgodnie z
Formularzem Cenowym), numer katalogowy, ilość, numer protokołu zużycia (numer dokumentacji oraz data
zabiegu), datę ważności oraz serię.
3. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznie obsługiwanej przez program PharmaNET:
1) DATA-FARM (format tekstowy, pliki z rozszerzeniem .FAK, specyfikacja dostępna na stronie
http://www.datum.pl/ w zakładce DATA-FARM)
2) MALICKI (odmiana formatu data-farm)
3) FARM_95 (starsza odmiana formatu data-farm)
4) KAMSOFT (format tekstowy, pliki z rozszerzeniem .KT0)
5) OSOZ-EDI 2012 (nowy format .xml opracowany przez Kamsoft w ramach portalu elektronicznej wymiany
dokumentów KS-EWD, dostępny na http://www.ks-ewd.pl/ w zakładce FORMATY)
6) DBF (format dostarczony przez jednego z klientów)
7) inne formaty dostarczone przez klienta (opcja płatna)
4. Złożenie faktury elektronicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku złożenia faktury w formie papierowej.
5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z tytułu sprzedaży asortymentu pobranego z depozytu.
6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ______________________
(Wpisana zostanie opcja wybrana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty).
7. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§8
Termin ważności/gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu:
a) dostarczony produkt będzie posiadał termin ważności minimum ____, od daty dostarczenia do Instytutu
„CZMP”,
b) produkt posiada dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
c) produkty są oznakowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych
(Dz. U. nr 107, poz. 679 ze zmianami) (dotyczy towarów będących wyrobami medycznymi).
2. Za tożsamość oraz termin ważności dostarczonego towaru odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

1.

2.

3.
4.

§9
Reklamacje
Reklamacje ilościowe Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy pisemnie, faksem lub za pomocą poczty
elektronicznej, niezwłocznie po stwierdzeniu braków w przesyłce, jednak nie później niż w terminie 15 dni
roboczych od daty ujawnienia braku w opakowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków
ilościowych w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia. W przypadku nieuzupełnienia braków
ilościowych Zamawiający uprawniony jest do odpowiedniego obniżenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
proporcjonalnie do ilości braków.
Reklamacje jakościowe Zamawiający jest zobligowany zgłosić Wykonawcy pisemnie, faksem lub za pomocą
poczty elektronicznej - niezwłocznie po stwierdzeniu złej jakości towaru, jednak nie później niż w terminie 15 dni
roboczych od daty ujawnienia wady. W takiej sytuacji, Zamawiający informuje Wykonawcę o stwierdzonej
wadliwości i wstrzymuje jednocześnie zapłatę za zakwestionowany przedmiot umowy (do momentu wymiany
przedmiotu umowy na wolny od wad).
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, o której mowa w ust. 2, w ciągu 2
dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości
zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, o której mowa w ust. 2 lub braku odpowiedzi ze strony Wykonawcy w
terminie o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na wolny od
wad w terminie 7 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji.

* jeśli dotyczy
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§ 10
Kary umowne
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w dostawie towaru:
- za każdy dzień opóźnienia 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem, w przypadku terminu
określonego w dniach,
- za każdą godzinę opóźnienia 0,01% wartości brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem, w przypadku terminu
określonego w godzinach,
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w realizacji uwzględnionej
reklamacji w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia.
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku:
- Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy
- Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności
w przypadku nieuzupełnienia depozytu w terminie określonym w § 2 ust. 7 przez Wykonawcę.
Odstąpienie od umowy nastąpi po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia
zgodnego z umową.
Zapłata kary umownej nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.
§ 11
Zmiany umowy
Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w
następujących sytuacjach:
1. zmiany numeru katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów;
2. niewykorzystania ilości w okresie trwania umowy – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu
obowiązywania umowy;
3. w przypadku przejściowego braku asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy, przy jednoczesnym
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, po cenie nie
wyższej niż cena jednostkowa zaoferowana w ofercie;
4. zmiany przedmiotowej / produkt zamienny jeśli wystąpi trwały brak produktu, przy jednoczesnym
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, po cenie nie
wyższej niż cena jednostkowa zaoferowana w ofercie;
5. w przypadku wyczerpania ilości asortymentu z danego pakietu/pozycji (wskazanego/wskazanej w formularzu
cenowym), dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zwiększeniu ilości wyczerpanego asortymentu przy
jednoczesnym zmniejszeniu ilości asortymentu z innego pakietu/pozycji, przy zachowaniu zaoferowanych w
postępowaniu cen. Zmiana taka nie może spowodować zwiększenia kwoty określonej w § 6 ust. 1 umowy.
6. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
7. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
8. zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
9. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku terminu obowiązywania umowy
dłuższego niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany:
1) 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,
2) 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, w zakresie
określonym w § 2 ust. 1.
Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 9 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do doręczenia
Zamawiającemu szczegółowego zestawienia obejmującego kalkulację kosztów wykonania zamówienia, ze
wskazaniem w szczególności ilości osób wykonujących zamówienie wraz z wyszczególnieniem elementów
wynagrodzenia poszczególnych osób oraz kosztów ich ubezpieczenia pod rygorem utraty prawa do zwiększenia
wysokości wynagrodzenia ze względu na okoliczności wskazane w ust. 1 pkt 9.
Zmiana wysokości wynagrodzenia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 9 następuje na wniosek Wykonawcy
w drodze aneksu. Zmiana wynagrodzenia ustalona w drodze aneksu obowiązuje od miesiąca następującego po
miesiącu zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmiany,
o których mowa w ust. 1 pkt 9 lub ust. 2 będące podstawą dokonania zmiany wynagrodzenia, weszły w życie.
W przypadku niezrealizowania ilościowego umowy w terminie określonym w §2 ust. 1, strony dopuszczają
możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o maksimum 3 miesiące. W takim wypadku ogólna wartość
określona w § 6 ust. 1 umowy nie może ulec zmianie podobnie jak ceny jednostkowe netto – za wyjątkiem
zapisów wynikających z ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3.
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5. W przypadku przejściowego braku asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego i dostarczyć w terminie określonym w §2
ust. 2 lub ust. 7 produkt zamienny o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową (w tym produkt
pochodzący od innego producenta) i po cenie nie wyższej niż cena zaoferowana w ofercie. Dostarczenie produktu
zamiennego wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie lub przesłanej faksem bądź za
pomocą poczty elektronicznej.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczył wyrobu będącego przedmiotem umowy w terminie określonym w §2
ust. 2 lub 7 bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczenia zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji
o której mowa w ust. 5 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/zamiennika u innego
Wykonawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą
zostanie obciążony wykonawca.
7. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających
z działalności Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów
w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w formularzu cenowym, przy czym suma
wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust. 1 umowy.
8. Skorzystanie z prawa Zamawiającego określonego w ust. 7 nie jest obligatoryjne, nastąpi poprzez jednostronne
oświadczenie Zamawiającego, zatwierdzone przez Dyrekcję Instytutu, o skorzystaniu z niniejszego prawa,
dołączone do powiadomienia, o którym mowa w §2 ust. 5, złożonego po wyczerpaniu się ilości asortymentu
z danego Pakietu/pozycji określające ilość asortymentu, z którego zakupu Zamawiający rezygnuje oraz ilość
asortymentu, którą Zamawiający zamawia ponad ilość wskazaną w Formularzu cenowym, odrębnie dla każdego
Pakietu/ Pozycji w którym następuje zmiana. Wykonawca ma obowiązek zrealizować zamówienie wynikające
z prawa określonego w ust. 7 na warunkach określonych w niniejszej umowie.
§ 12
Inne postanowienia Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 11.
2. Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji Umowy, a także do rezygnacji z zamówienia jakiegokolwiek
asortymentu będącego przedmiotem umowy.
3. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, nie może przenosić na
osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności Wykonawca:
a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,
b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,
c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego
d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą
umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu
Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa, Umowy Pełnomocnictwa za wyjątkiem pełnomocnictwa dla
radcy prawnego lub adwokata,
4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności
faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu
siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków
prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję
kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
6. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego z ważnych powodów z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności:
a. Gdy kontynuacja zamówienia stanie się niezgodna z interesem Zamawiającego;
b. W przypadku powtarzającego się co najmniej trzykrotnie stwierdzenia przez Zamawiającego braków
ilościowych lub jakościowych dostarczonego towaru.
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, Zamawiający może odstąpić od umowy
w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zamawiający wyda Wykonawcy oddaną do depozytu, a
niepobraną i niezużytą część asortymentu. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje § 4 ust. 2
umowy.
9. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd
Powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy
pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach
* jeśli dotyczy
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nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”
oraz kodeksu cywilnego.
11. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest…………... Osoba ta nie jest
upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do
wskazania innej osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy w każdym czasie i dokonanie w tym
zakresie jednostronnej zmiany umowy.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
za Zamawiającego

____________________________________

* jeśli dotyczy

za Wykonawcę

_________________________________
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Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do Instrukcji nr 4
PP/37 - NE Dekontaminacja narzędzi oraz sprzętu medycznego wielorazowego użytku

DEKLARACJA DEKONTAMINACJI
/zapobieganie transmisji drobnoustrojów chorobotwórczych pomiędzy placówkami medycznymi/

Nazwa sprzętu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………….
Miejsce i data ostatniego użytkowania sprzętu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………...
Sprzęt miał kontakt z materiałem biologicznym tj. płynami ustrojowymi, kośćmi, proszę zaznaczyć :
TAK / NIE
Potwierdzam wykonanie mycia i dezynfekcji:
Mechanicznie:
Nr myjni………….……….………….., Nr procesu…………………………………., Data……………..……………….

Manualnie :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………….…………
Sterylizacja – jeśli dotyczy:
Nr maszyny………………………………., Nr procesu…………………………………, Data……………..……………

UWAGI:.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Poprzedni Użytkownik/Osoba odpowiedzialna
za wykonanie dekontaminacji

Osoba przyjmująca instrumentarium na teren
Instytutu CZMP

Data …………………………………………………..
Data……………………………………………………..
Podpis ………………………………………………….
Podpis…………………………………………………..

* jeśli dotyczy

