Umowa dostawy-projekt

Zawarta w dniu   r. w Pyrzycach
pomiędzy:
Szpitalem Powiatowym, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
reprezentowanym przez:
1.	Dyrektora– mgr inż. Ryszarda Grzesiaka przy kontrasygnacie Głównej księgowej– mgr Katarzyny Borto
zwanym dalej „Zamawiającym"
NIP – 853-14-47-442, KRS- 0000183906
A
reprezentowanym przez:
........................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1
Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta Wykonawcy przyjęta w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, szczegółowo wymienionych w pakiecie nr .............. SIWZ.

§ 2
1.Zamawiający kupuje od Wykonawcy towar w ilości, cenie i na warunkach płatności zgodnych z załącznikami, ofertą Wykonawcy.
2. Cena towaru określonego w ofercie jest ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem przypadków niezależnych od Wykonawcy takich jak:
a)	zmiana stawek celnych,
b)	zmiana podatku VAT,
c)	zmiana kursu walut.
3.  Dopuszcza się możliwość aneksowania cen.

§ 3
1.Strony ustalają maksymalną wartość umowy na kwotę .............. zł brutto
(słownie:) wg załącznika nr 1 do umowy stanowiącego jej integralną część.
2.Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy uregulowana zostanie w formie przelewu na konto Wykonawcy:
w......................................... nr rachunku....................................................................
w terminie 30 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Za dzień zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4

Umowa zostaje zawarta na 1 rok tj. ..................... r.


§ 5
1.	Dostawa całości zamówienia zgodnie z umową będzie realizowana wg zapotrzebowań składanych w miarę potrzeb Zamawiającego.
3.	Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej lub faksem.
4.	Koszt dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
6.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia, określonego umową.

§ 6
1.	Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień składanych sukcesywnie w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia złożonego na piśmie. Za równoznaczne ze złożeniem na piśmie rozumie się wysłanie zamówienia faksem, pod numer..................... 
2.	W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:
-	przy zwłoce do 14 dni w wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki,
-	przy zwłoce powyżej 14 dni w wysokości 10% wartości brutto danej dostawy.
3.	Jako zwłokę w dostawie Zamawiający traktował będzie również wszelkie niezgodności dostawy w stosunku do zamówienia (ilościowe,jakościowe,uszkodzenie towaru).
4.	W przypadku, gdy Wykonawca opóźniać będzie realizację zamówienia, a Zamawiający znajdzie się w sytuacji wymagającej natychmiastowego zakupu asortymentu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy Zamawiający ma prawo dokonać zakupu ww. asortymentu u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7
Zamówienie realizowane jest według cen brutto zawartych w załączniku nr 1 do umowy.

§ 8
1.W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami za zwłokę.
2.Wykonawca zrzeka się dochodzenia odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie, jeśli nie wystąpi z roszczeniami o ich zapłatę w terminie 14 dni od uregulowania należności głównej.

§ 9

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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.



§ 10
W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez strony w wyniku realizacji niniejszej umowy będzie wyższa od zastrzeżonych w umowie kar umownych, strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych  odszkodowania w pełnej wysokości.

§ 11
Do spraw, których nie reguluje Umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 14

Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.




Zamawiający                                                                Wykonawca



