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§ 1
Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta Wykonawcy przyjęta w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
§ 2
Zamawiający kupuje od Wykonawcy towar w ilości, cenie i na warunkach płatności zgodnych z załącznikami, ofertą Wykonawcy.
§ 3
1.Strony ustalają maksymalną wartość umowy na kwotę   zł brutto (pakiet nr )
(słownie: ) wg załącznika do umowy stanowiącego jego integralną część.
2.Zapłata za przedmiot umowy dokonywana będzie na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3.Faktura o której mowa w ust. 2 wystawiana będzie na koniec każdego miesiąca i obejmować będzie zrealizowane w danym miesiącu zamówienie.
4.Za przekroczenie terminów płatności określonych w umowie, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że Wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości.
5.Zmiana stawki podatku VAT nie wpływa na zmianę cen brutto zawartych w umowie.
6.Dostawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.
7.Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego.
8.Dostawca ma obowiązek dostarczenia faktury za dany towar do ręki farmaceuty.


§ 4
1.Umowa zostaje zawarta na około 1 rok tj. od  r.  do  r. z mozliwością jej wcześniejszego zakończenia w przypadku wyczerpania ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy.
2. Strony dopuszczają również stosowne przedłużenie terminu obowiązywania umowy, w przypadku niewyczerpania ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy, w pierwotnie określonym okresie umownym.

§ 5
1.Dostawa całości zamówienia zgodnie z umową będzie realizowana wg zapotrzebowań składanych w miarę potrzeb.
2.Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej lub mailem lub faksem.
3.Koszt dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia, określonego umową.
5.Zamawiający wymaga aby dostarczony towar wniesiony był do apteki Zamawiającego do godziny 14:30.
6.Zamawiający wymaga aby na koniec miesiąca kalendarzowego  Wykonawca podał informację o zaległych, niezapłaconych fakturach jeśli taka sytuacja zaistnieje po wcześniej przesłanej prośbie Zamawiającego na adres e-mail:   
7.Zamawiający wymaga aby leki wyszczególnione w pakiecie nr ….. posiadały gwarancję przydatności do użycia nie krótszą niż 6 miesięcy.

§ 6
1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień składanych sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż ... dzień roboczy od momentu otrzymania zamówienia złożonego na piśmie. Za równoznaczne ze złożeniem na piśmie rozumie się wysłanie faksem, pod numer..................... lub pocztą elektroniczną pod adres...............................................
2.W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:
-	przy opóźnieniu do 14 dni w wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
-	przy opóźnieniu powyżej 14 dni w wysokości 10% wartości brutto danej dostawy.
3.Jako opóźnienie 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
1.Zamówienie realizowane jest według cen brutto zawartych w załączniku do umowy i stanowiącym jego integralną część.
2.W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczenia odpowiedników preparatów objętych umową.



§ 8
1.Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy na podstawie art. 144 ustawy pzp w zakresie dotyczącym ograniczenia przedmiotu umowy i związaną z tym obniżką cen. Obniżenie ceny w takim przypadku nastąpi odpowiednio do cen wskazanych w ofercie.
3. Zamawiający dopuszcza obniżenie cen przetargowych wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty, w przypadku zastosowania takiej obniżki cen sprzedaży przez Wykonawcę również dla innych niż Zamawiający odbiorców.
3.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.
4.Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego oraz jego organu założycielskiego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia, w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu cywilnego, ani też jakiejkolwiek innej umowy czy jednostronnej czynności prawnej zmieniającej strony stosunku cywilno- prawnego wynikającego z niniejszej umowy.
Ewentualne dokonanie przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie jakiejkolwiek czynności  prawnej czy umowy  zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy jest bezskuteczne wobec Zamawiającego, który wszelkie należności wynikające z niniejszej umowy płacił będzie Wykonawcy, z którym zawarł niniejsza umowę.

§ 9
1.W przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszej umowy druga strona zastrzega sobie możliwość jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.
2.W takim przypadku strona  z winy, której doszło do rozwiązania umowy w tym trybie, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
§ 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
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji zamówienia. Wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową. Jeżeli  w trakcie wykonywania umowy zajdzie okoliczność opisana w niniejszym punkcie, dostawy będą zredukowane do faktycznych potrzeb. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie pociąga żadnych negatywnych skutków prawnych w tym o charakterze odszkodowawczym oraz nie narusza postanowień niniejszej umowy.

3.W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 mają 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( z 2015 r. poz. 345) dopuszcza się zmianę niniejszej umowy poprzez obniżenie cen nabywanych wyrobów medycznych, w wypadku:
	obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do umowy,

obniżenie wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany wyrób, w przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana cen obowiązuje od dnia obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania i nie wymaga aneksu do Umowy.
§ 12
Do spraw, których nie reguluje Umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.

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


Zamawiający                                                                Wykonawca



