Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA - PROJEKT

zawarta dnia …………….. r. w Świętochłowicach pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w
Świętochłowicach (kod: 41 – 605), przy ulicy Chorzowskiej nr 38, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000426290, NIP: 627-16-69-770,
REGON: 000311450.
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu: Bohdana Kozaka
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman
zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………………..
NIP: …………………..;
REGON: ……………………….
reprezentowaną przez .............................................................
zwaną dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, t.j.) przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……….. określonych ilościowo i asortymentowo w
załącznikach nr 1-5 do umowy zwanym dalej też zamówieniem.
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Umowa zawarta jest na czas określony od ………r. do …………….r.
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby
Zamawiającego na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego drogą
mailową , faksową lub listownie szczegółowo określających ilości towaru. Realizacja
zamówienia przez Wykonawcę powinna nastąpić w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się tylko w godzinach pracy
Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6.Przedmiot umowy będzie dostarczany do Apteki Szpitalnej mieszczącej się przy
ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach,
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od
rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym,
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co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje
żadne roszczenie.
8. Strony ustalają następujące osoby do kontaktu: - ze strony Wykonawcy:
……………………………………….., tel.: ………………………. - ze strony
Zamawiającego: Magda Osadnik, tel.: 32/ 621 95 08, e-mail: apteka@zoz.net.pl,

§2
Warunki dostawy
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z
ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z
późn. zm.) dotyczy pakietu nr 2 oraz pakietu nr 3 oraz z innymi obowiązującymi przepisami
prawnymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na
warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający
jego przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do
tożsamości przedmiotu dostawy.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
5. Wykonawca zobowiązuje się - pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w §4
ust .1:
a) realizować zamówienia terminowo,
b) wymienić na swój koszt wadliwy towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od
chwili zawiadomienia go przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na
wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje
uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego np. poprzez zakup u innego dostawcy.
6. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego.
§3
Warunki płatności
1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto …. zł plus należny
podatek VAT…% tj. …..zł. Razem: ….zł brutto (słownie: …zł).
2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.
3. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczone zamówienie ( §4 ust. 1) nastąpi
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty realizacji zamówienia i
otrzymania faktury.
4.Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę, po wykonaniu
zamówienia w wersji papierowej oraz potwierdzona elektronicznie i przesłana na adres:
apteka@zoz.net.pl
5. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują wyłącznie odsetki ustawowe
za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny.
6. Faktura VAT wskazana w ust. 3 musi zawierać numer umowy, do której zostaje
wystawiona, nazwę polską, serię i datę ważności produktu oraz kody EAN lub inne unikalne
kody (jeśli występują) do każdego produktu.
7. Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może
dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w jakikolwiek sposób je
obciążać, czy w inny sposób rozporządzać ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do
tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w
szczególności umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności oraz bezskuteczności.
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8. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w przypadku:
a) zmiany numeru katalogowego, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez
producenta zmodyfikowany, udoskonalony produkt;
b) zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) zmianę sposobu konfekcjonowania,
d) zakończenie produkcji, wycofania z rynku lub czasowej niedostępność na rynku
przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim przypadku
dopuszcza się zmianę na inny nowy produkt pod warunkiem, że będzie miał takie same lub
lepsze parametry w porównaniu z określonymi w SIWZ.
Aby wprowadzić taką zmianę w umowie Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu
zaistnienie wszystkich powyżej określonych przesłanek tj.
- proponowany nowy produkt jest zgodny z SIWZ,
- brak produktu umowy nie wynika z winy Wykonawcy.
e) niskiego wykorzystania ilościowego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wydłużenia okresu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy - podstawa
prawna art. 144 ust. 5 Pzp.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować: zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen
jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen
jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne.
10. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany ceny wprowadzonej obwieszczeniem lub innym
aktem prawnym odpowiedniego Ministra, przy czym taka zmiana ceny może dotyczyć tylko
obniżenia ceny oferowanego przedmiotu zamówienia .
11. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku:
1) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany 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,;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
12. Zmiany określone w ust 11 pkt 2,3 są dopuszczalne tylko w sytuacji gdy będą one miały
wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

§4
Kary umowne i odsetki
1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji
zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym
w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 5b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary
umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy –
konkretnego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy w
całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości netto
przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wartości wskazanych wyżej kar umownych jeżeli szkoda powstała z innego tytułu lub
przewyższa wartość kary umownej , na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z zamówień,
Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu
zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie jeśli
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nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o zapłatę kary umownej wskazanej w ust. 1
wynikającej z opóźnienia.
5. Kary umowne naliczone zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu nie mogą przekroczyć
łącznie 20% wartości netto przedmiotu umowy.
§5
Odstąpienie od umowy
1. 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 daty powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w całości lub części i
naliczyć karę umowną określoną w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia
istotnych postanowień umowy, w szczególności w przypadku : trzykrotnego niedostarczenia
przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 ust. 4 niniejszej umowy
bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych
w § 2 ust.5b.

§6
1.Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO
2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą
3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby
zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów
o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą
2. W przypadku gdyby w trakcie trwania umowy okazało się konieczne zawarcie umowy
dotyczące przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się taka umowę w
kształcie zaproponowanym przez Zamawiającego podpisać w terminie do 7 dni od daty
otrzymania jej projektu.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 13 lub art. 14 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”,
informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w
Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, tel.: 32 621 95 35,
adres e-mail: sekretariat@zoz.net.pl;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@zoz.net.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę środków do
pielęgnacji pacjenta, nr 30/ZA/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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 t.j.), dalej
„ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
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 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:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* ;
c) 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 **;
d) 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:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.

*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.
** 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.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§8
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod
jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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§9
Integralną częścią umowy jest:
- Formularz asortymentowo – cenowy
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca
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