ZP250/34/2014

Załącznik Nr 3

Umowa Nr /2014 - Projekt

zawarta w dniu ................................. r. w Rzeszowie, pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów,
wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004665, REGON: 690697529, NIP: 813-15-02-114,
reprezentowanym przez:
Janusza Solarza – Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…................................................................................
reprezentowanym przez:
…..................................................................................
….................................................................................
wpisanym do KRS pod numerem , Regon - , NIP –
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia na usługę farmaceutyczną polegającą na
sporządzaniu dla Zamawiającego mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej
mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Zamawiającego.
Zamawiający zlecał będzie usługę w okresie obowiązywania umowy według jego rzeczywistych
potrzeb, określając ilość i skład worków z mieszaniną do żywienia pozajelitowego. Zmiany w tym
zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie
przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r., Nr 45, poz.
271
ze zm).
Usługa musi być wykonywana przez personel Wykonawcy, posiadający odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe.
Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie wymagane przepisami prawa warunki do świadczenia
usług określonych w ust. 1 oraz dysponuje niezbędnym sprzętem, urządzeniami i pomieszczeniami
umożliwiającymi ich realizację.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za organizację dostawy gotowych mieszanin do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
WYKONANIE USŁUGI
§2
Wykonawca będzie przygotowywać mieszaniny do żywienia pozajelitowego na podstawie
indywidualnych recept wystawionych przez upoważnionych lekarzy Zamawiającego. Lista
upoważnionych lekarzy stanowi Załącznik Nr 2 do umowy
Recepty mogą być przesyłane w formie elektronicznej na adres ........................................ lub faksem
pod numer .......................................... przez upoważnionych lekarzy Zamawiającego. Oryginał
recepty będzie przekazany Wykonawcy za pośrednictwem Apteki Szpitalnej.
Wykonawca zapewni odpowiednie, zgodne z obowiązującym prawem warunki transportu gotowych
mieszanin.
Wykonawca zastrzega, że recepta musi zostać dostarczona najpóźniej do godziny 10.00 dnia
poprzedzającego planowaną dostawę. Dostawy będą realizowane w terminie uzgodnionym z
kierownikiem Apteki Wykonawcy. W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z kierownikiem
Apteki Wykonawcy, recepta może zostać zrealizowana w tym samym dniu (dostawa cito). Dostawa

1

ZP250/34/2014

cito wiąże się z dodatkowym kosztem określonym w §7.
5. Dostawy odbywać się będą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zwykle raz na tydzień.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie dostawy mieszanin.
PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§3
1. W celu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

a.
b.
c.

Rzetelnego wykonywania świadczeń określonych w § 1.
Poddania się kontroli wykonania niniejszej umowy przez Zamawiającego oraz kontroli
przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.
Zachowania tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych pacjentów.

§4
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wykonanych mieszanin, w którym określa się w
szczególności nazwę mieszaniny żywieniowej i jej skład, dane pacjenta oraz datę wykonania usługi
oraz udostępnienia rejestru bądź też zestawień utworzonych na jego podstawie na każde żądanie
Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem lub odmową wykonania przedmiotu umowy.
2. W przypadku, gdy polisa (umowa) nie obejmuje całego okresu, na który została zawarta umowa,
Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia umowy ubezpieczenia na czas trwania niniejszej
umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia potwierdzenia przedłużenia i opłacenia obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu,
najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy.
4. Za każde naruszenie postanowień § 5 ust. 2 i 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5 % wartości umowy. Karę umowną Wykonawca obowiązany jest zapłacić w terminie
14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego.
KONTROLA
§6
1. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz w
ustawie z dnia 12 maja 2001 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 ze zm.), w zakresie
wynikającym z umowy zawartej przez Zamawiającego z oddziałem NFZ.
2. Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy.
3. Osobami odpowiedzialnymi za bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji umowy będzie
Kierownik Apteki Szpitalnej Wykonawcy oraz Kierownik Apteki Szpitalnej Zamawiającego.
WARUNKI FINANSOWANIA
§7
1. Cena jednostkowa mieszaniny zostanie obliczona na podstawie indywidualnej wyceny recepty
zgodnie z cenami produktów podanymi w Załączniku Nr 1do umowy.
2. Na wycenę składa się koszt zużytych składników według cen zakupu Przyjmującego
zamówienie oraz opłata ryczałtowa za sporządzenie i dostawę mieszaniny w kwocie .......... PLN.
3. W przypadku dostawy cito zostanie doliczona dodatkowa opłata za transport – 2,20 PLN za km
liczone w dwie strony z adresu ................................................................ pod adres wskazany przez
zamawiającego.
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4. Należności za wykonane usługi rozliczane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
5. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych zaproponowanych w postępowaniu przez cały
okres trwania umowy tj. przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny ulegną zmianie
stosownie do tych przepisów.
§8

1. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać faktury za świadczenia wykonane w danym miesiącu do 152.

3.

4.

5.

go dnia miesiąca następującego. Faktura może być wystawiona tylko za wykonane świadczenia.
Wypłata należności nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej
faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku, gdy termin płatności
przypadnie w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) płatność nastąpi w pierwszym dniu
roboczym.
Faktura VAT (oryginał) wraz z wykazem cen jednostkowych mieszanin i dokumentami
potwierdzającymi odbiór dostawy zostanie dostarczona Zamawiającemu drogą pocztową /pocztą
kurierską pod adres: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska
60, 35-301 Rzeszów.
Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji
lub poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią wierzytelności
przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojonego wierzyciela w miejsce Wykonawcy.
Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia przepisu § 8 ust. 4, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. Karę umowną Wykonawca
obowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE
UMOWY
§9
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem niniejszej umowy ponosi Wykonawca.
2. Jeżeli do naprawienia szkody, o której mowa w ustępie poprzedzającym został zobowiązany
Zamawiający, a do jej wyrządzenia doszło na skutek działania Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszystkie koszty, które ten poniósł dla naprawienia szkody,
także, jeżeli do naprawienia tej szkody, doszło wskutek zawarcia ugody pomiędzy Zamawiającym
lub jego ubezpieczycielem a poszkodowanym.

3.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w zapłacie
należności objętych otrzymanymi fakturami.
4. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Wykonawca
zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania
sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy
termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

5.

Wykonawca może żądać jedynie zapłaty wynagrodzenia należnego mu za należycie wykonane i
dostarczone gotowe mieszaniny na podstawie zlecenia Zamawiającego.
6. W razie gdy, wyłącznie w wyniku niewykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający
zostanie zobowiązany przez NFZ lub inne uprawnione organy do zapłaty kary umownej albo jeżeli z
tego samego powodu NFZ nie zapłaci Zamawiającemu wynagrodzenia – Zamawiający może żądać
od Wykonawcy pokrycia w całości lub części zapłaconej kary umownej i zwrotu w całości lub w
części zapłaconego Wykonawcy wynagrodzenia.
KARY UMOWNE
§ 10
1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania
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przedmiotu umowy przez zapłatę kary umownej, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł) w każdym
przypadku nieuzasadnionego niewykonania mieszaniny lub jej niedostarczenia w uzgodnionym
terminie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli należna
kara umowna nie pokryje wysokości szkody.
3. W innych przypadkach Zamawiającemu w razie wyrządzenia mu szkody przysługuje od
Wykonawcy odszkodowanie, którego może dochodzić na zasadach ogólnych.
CZAS TRWANIA UMOWY I WARUNKI JEJ ZMIANY LUB ROZWIĄZANIA

1.
2.
3.
4.

§ 11
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia ….........................r. do dnia
…................................. r.
Termin rozpoczęcia wykonania usługi nastąpi od dnia zawarcia umowy.
Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.
W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości
przedmiotu zamówienia, okres obowiązania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego
zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem §
14 i 15 niniejszej umowy.

§ 12
1. Za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialny jest: ...
2. Za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialny jest: ...
§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
§ 14
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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 15
1. Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, zmian przewidzianych w § 11 ust. 4 a nadto
gdy:
- nastąpią przekształcenia własnościowe,
- nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne,
- nastąpią zmiany adresu,
- następuje konieczność poprawienia pomyłek.
§ 16
W sprawach, nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy pozostające w związku z
niniejszą umową.
§ 17
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, poddane będą pod rozstrzygnięcie
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właściwemu Sądowi wg siedziby Zamawiającego.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – po jednym dla
każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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