Znak sprawy: DPS-2-III-241/28/2008

Wzór umowy –załącznik nr 5

Umowa nr ……… / 2008
zawarta w dniu ………………………. pomiędzy
Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :
1. mgr Małgorzatę Bugajską - Dyrektora DPS
2. mgr Annę Jędrychowicz – Główną Księgową ,a
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez

………………………………………………………………………

zwaną w treści umowy Wykonawcą
w wyniku

rozeznania cenowego przeprowadzonego w dniu 10.12.2008r.

o następującej treści :
§1

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy leków dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia –załącznik nr 2 , 3, 4 do informacji .
§2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następującym zakresie :
1.

dostawa leków na podstawie wystawianych recept /równieŜ leków złoŜonych
tj. robionych/ - na bieŜąco tj. w dniu zgłoszenia zamówienia, najpóźniej w dniu
następnym.

2.

dostawa leków doraźnych dla potrzeb bieŜących / apteczki/ mieszkańców na podstawie
zamówienia 2 x w roku ,

3.

dostarczane leki winny być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą Prawo
Farmaceutyczne / Dz.U. Nr 126 poz.1381 z póź.zm./

4.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości i asortymentu dostaw leków podanych
w załączniku nr 2 i 3 w zaleŜności od zleceń lekarskich oraz ilości osób leczonych
w naszej placówce .
§ 3

Wykonawca dostarczać będzie towar na własny koszt .
§4

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.
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§5

1. Całkowita wartość umowy wg przewidywanej w załącznikach 2 , 3 ,4 do informacji
ilości leków oraz zgodnie ze złoŜoną ofertą cenową Wykonawcy
wynosi netto ……………………………….plus ……………..zł. podatku VAT
słownie zł. netto ……………………………………………………………………
tj ……………………zł. brutto
słownie złotych brutto : ……………………………………………………………
2.

Strony ustalają , Ŝe naleŜność za wykonanie przedmiotu umowy będzie
uregulowana, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za dostawy .

3. Strony ustalają ,Ŝe zmiana cen dostarczanych leków moŜe nastąpić tylko wtedy, gdy
zmienią się ceny urzędowe leków .
§6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej .
§7

Umowa moŜe być rozwiązana przez kaŜdą ze stron za 1-miesięcznym wypowiedzeniem .
§ 8

1. Wykonawca zamówienia winien dostarczyć towar dobrej jakości - odpowiednie terminy
waŜności leków .
2. W razie nienaleŜytego wykonania postanowień niniejszej umowy zamawiający moŜe
zwrócić dostarczony towar .
§9

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy :
1. Przez Wykonawcę:
a/ z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego, wskazanego w § 5 pkt.1 wraz z podatkiem od towarów i usług .
b/ z tytułu naruszenia postanowień umowy Zamawiający moŜe domagać się
odszkodowania w wysokości 30 % wartości zamówienia.
2. Przez Zamawiającego :
a/

z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego , wskazanego w § 5 pkt.1 wraz z podatkiem od towarów i usług.

b/ za nieterminowe uregulowanie rachunku Wykonawca naliczy odsetki
ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki.
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§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego

oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych .
§ 11

Ewentualne spory wynikłe z umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego .
§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla kaŜdej
ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

-3-

