ZP-271-29/19

Załącznik nr 3 do SIWZ
Umowa nr ZP-272-……../19

Zawarta w dniu ….....................…… w Krakowie pomiędzy:
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków,
wpisanym do Rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000144803, nr NIP: 525000-80-57, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Instytutu:
Zastępca Dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie - Dyrektor Oddziału w
Krakowie – dr med. Konrad Dziobek
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
................
................
w imieniu której działa:
.................................................
.................................................
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZP-271-29/19 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
§ 1 Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw Zamawiającemu
radiofarmaceutyku 18F-FDG.
2. Asortyment zamówienia, ilość oraz cena zostały szczegółowo określone w załączniku nr 1 do
umowy.
§ 2 Zasady realizacji dostaw
1. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji całości zamówienia., tj. nie będzie zobowiązany
do zakupu takiej ilości, których wartość pokrywałaby w sumie całą kwotę brutto określoną w §3
ust. 1 umowy.
2. Radiofarmaceutyk dostarczany będzie do Zamawiającego w dowolnym dniu tygodnia (od
poniedziałku do piątku) na każde zamówienie Zamawiającego (faks, email).
3. Wykonawca każdorazowo zwrotnie potwierdzi otrzymanie zamówienia przesłanego za
pośrednictwem faksu lub e-mail.
4. Zamawiający będzie dokonywał tzw. zamówień tygodniowych. Zamówienia te składane będą
ostatniego dnia roboczego w tygodniu poprzedzającym dostawy. Dostawa do Zamawiającego
odbywać się będzie zgodnie z zamówieniami częściowymi określającymi datę dostawy, ilość
dawek, godzinę dostawy oraz godzinę kalibracji.
5. Do każdej partii wyrobów winny być dołączone etykiety określające rodzaj i nazwę wyrobu, ilość,
datę produkcji, nazwę i siedzibę Wykonawcy i producenta, określenie daty ważności i daty
kalibracji, nr serii. Dostawa 18F- FDG nastąpi w terminie umożliwiającym zastosowanie go u
pacjenta przed upływem okresu ważności.
6. Radiofarmaceutyk dostarczony będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
zapewniającymi bezpieczeństwo przewozu 18F-FDG jako materiału promieniotwórczego i
podawania pacjentowi.
7. Pojemniki, w celu zabezpieczenia przed możliwością ich ewentualnego otworzenia przez osoby
nieuprawnione będą lakowane lub zabezpieczone w inny sposób. Przed dostawą
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radiofarmaceutyku do siedziby Zamawiającego, dostarczony zostanie faksem „list uwolnienia”
pod nr +48124231037 gwarantujący spełnienie wymaganych procedurami norm jakościowych
wyprodukowanego radiofarmaceutyku.
W sytuacji, w której okazałoby się, że dostarczony radiofarmaceutyk nie spełnia wymaganych
procedurami norm jakościowych, Wykonawca dostarczy przed terminem jego „uwolnienia”
stosowny list zawierający informacje o braku możliwości otworzenia przesyłki.
W sytuacji w której okazałoby się, że dostarczony radiofarmaceutyk nie spełnia wymaganych
procedurami norm do pełnego zwolnienia serii, Wykonawca jest zobowiązany poinformować
niezwłocznie Zamawiającego i pokryć wszelkie koszty wynikające z zastosowania
radiofarmaceutyku, który nie spełnia wymagań jakościowych.
Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo w każdym czasie przed ustalonym
terminem dostawy zrezygnować z dostawy radiofarmaceutyku, bądź też do zmiany ilości
zamawianego asortymentu, nie później jednak niż do godz. 12:00 dnia poprzedzającego
dostawę. W takich przypadkach Zamawiający poinformuje Wykonawcę wysyłając faks na nr
………………………. lub elektronicznie na adres ………………………………..
Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego, najpóźniej do godz. 12:00 dnia
poprzedzającego dostawę o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie
przez niego wynikających z umowy terminów realizacji dostaw cząstkowych.
Aktywność jednej dawki dla pacjenta wynosi 400MBq. Radiofarmaceutyk podawany jest w
odstępach 40 minutowych. Wykonawca uwzględni w dostawach fizyczny czas połowicznego
zaniku fluoru F-18. Produkt leczniczy będzie dostarczany w jednej fiolce, w której objętość
radiofarmaceutyku wynosi maks. 10ml.
Wykonawca zobowiązuje się do zaplanowania produkcji i logistyki dostaw w taki sposób, aby w
pełni zaspokoić potrzeby Zamawiającego. W przypadku, jeżeli z powodu braku mocy
produkcyjnych dostawy w jeden lub więcej zaplanowanych przez Zamawiającego dni nie są
możliwe Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i zaoferuje
alternatywne terminy i źródła dostawy.
W przypadku planowanej przez Wykonawcę przerwy w produkcji przedmiotu zamówienia
trwającej dłużej niż 3 dni, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanej przerwie, na co
najmniej 5 dni wcześniej i zagwarantuje Zamawiającemu dostawę przedmiotu zamówienia o nie
gorszych parametrach od innego wykonawcy, w terminie wskazanym w pierwotnym
zamówieniu.

§ 3 Zasady wynagradzania
1. Łączna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ………………… zł (słownie: ………………………),
2. Podana wartość brutto zawiera: koszt towaru, koszt wszystkich czynności związanych z
przygotowaniem dostawy, opakowanie, ubezpieczenie dostawy, załadunku, transportu i
wyładunku w miejscu dostawy, koniecznych świadczeń publicznoprawnych, w tym podatków i
opłat (np. VAT, cło).
3. Nie dopuszcza się możliwości zmiany cen w okresie obowiązywania umowy, poza:
1) ustawową zmianą stawki podatku VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem
umowy;
2) zmianą cen urzędowych, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy;
3) zmianą ceny jednostkowej na skutek obniżki ceny jednostkowej wprowadzonej przez
Wykonawcę w trakcie trwania umowy, innej niż wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT.
4) ustawową zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeśli zmiana nastąpi nie wcześniej niż 12
miesięcy od daty zawarcia umowy i Wykonawca wykaże w jaki sposób zmiana ta ma wpływ
na cenę (koszty wykonania zamówienia).
5) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiana nastąpi
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nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy i Wykonawca wykaże w jaki sposób
zmiana ta ma wpływ na cenę (koszty wykonania zamówienia).
6) zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych.
Zmiany z pkt 1 do 6 zostaną wprowadzone aneksem do umowy.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za każdą dostarczoną mu partię radiofarmaceutyku
zgodnie z ceną podaną w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie wystawionej poprawnie i
doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.
Płatność zrealizowana będzie w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury i po zrealizowaniu
zamówienia potwierdzonego przez Aptekę zgodnie z §2 pkt. 1, na rachunek bankowy
Wykonawcy w banku…………………… nr rachunku …………………………………………………………….
Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego wraz z nazwą banku, w którym rachunek ten
jest prowadzony wymaga pisemnej zmiany w formie aneksu do umowy.
Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć
odsetki umowne w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Termin do zapłaty nie
rozpoczyna biegu w dniu przesłania faksu lub e-mail faktury lecz po otrzymaniu faktury w wersji
papierowej.
Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za zrealizowane dostawy radiofarmaceutyków na
podstawie zamówień pracowników Apteki Zamawiającego.

§ 4 Termin i warunki dostawy
1. Umowa została zawarta na okres od dnia ............................... do dnia ................................
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych na podstawie składanych
zamówień ilościowo-asortymentowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy w okresie trwania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć radiofarmaceutyk na własny koszt i ryzyko bezpośrednio
do siedziby Zamawiającego: Pracownia PET i dokonać wyładunku w pomieszczeniach
wskazanych przez osobę do tego upoważnioną przez Zamawiającego.
5. Radiofarmaceutyk należy dostarczyć do godziny 8:30 w ustalony dzień dostawy, chyba, że z
inicjatywy Zamawiającego zostanie ustalona z Wykonawcą inna godzina konkretnej dostawy.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć radiofarmaceutyk wraz z fakturą VAT.
7. Po przywiezieniu radiofarmaceutyku przez przedstawiciela Wykonawcy następuje jego przejęcie
przez Zamawiającego, obejmujące rozładunek i złożenie w miejscu wyznaczonym przez osobę
upoważnioną.
8. Przyjęcie radiofarmaceutyku, o którym mowa powyżej, nie jest poprzedzone badaniem ilościowo
– asortymentowym lub jakościowym dostarczonego radiofarmaceutyku. Nie jest też ono
równoznaczne z uznaniem, że przedmiotowy asortyment został dostarczony w ilości i jakości
zgodnej z zamówieniem.
9. Zamawiający w tym samym dniu, w którym dokonał przyjęcia radiofarmaceutyku w myśl ust. 7
powyżej, w miarę możliwości niezwłocznie po zakończeniu czynności przyjęcia, rozpakowuje
dostarczony radiofarmaceutyk, w trakcie czego dokonuje badania ilościowo – asortymentowego,
jak też sprawdzenia, czy dostarczony asortyment wolny jest od widocznych wad fizycznych lub
jakościowych. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony jest do obecności podczas tych czynności.
10. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku:
1) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili
wszczęcia postępowania w wyniku, którego zawarto umowę;
2) gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub
niezasadne, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub
3) nie wykupienia pełnej ilości asortymentu - umowa może zostać przedłużona do czasu
wykupienia pełnej ilości radiofarmaceutyku, określonej w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy lub o okres do 2 lat (w zależności, co nastąpi wcześniej).
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§ 5 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi
Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał radiofarmaceutyk o najwyższej jakości.
Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w
okresie 3 lat od dnia odbioru dostawy.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych dostarczonego radiofarmaceutyku w ramach
procedury określonej w §4 ust. 7-8 umowy, Zamawiający niezwłocznie (nie później jednak niż
następnego dnia roboczego po zakończeniu czynności objętych procedurą określoną treścią §4
ust. 7-8 umowy, z wyłączeniem sobót) powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Dla skuteczności
powiadomienia wystarczające będzie, jeżeli zostanie ono wysłane do Wykonawcy faksem lub
pocztą elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca bezwzględnie zobowiązany będzie do
dostarczenia brakującej części dostawy w terminie do 2 dni od chwili otrzymania powiadomienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub uszkodzeń dostarczonego
radiofarmaceutyku:
1) w ramach procedury określonej treścią §4 ust. 7-8 umowy, lub
2) w okresie późniejszym trwania umowy
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę. Za niezwłoczne powiadomienie
przyjmuje się:
1) w przypadku wad lub uszkodzeń wymienionych w pkt. 1 powyżej – powiadomienie nie
później niż następnego dnia roboczego po zakończeniu czynności objętych procedurą
określoną treścią §4 ust. 7-8 umowy, z wyłączeniem sobót,
2) w przypadku wad lub uszkodzeń wymienionych w pkt 2 powyżej – powiadomienie w terminie
3 dni roboczych od ich stwierdzenia lub ujawnienia.
Dla skuteczności powiadomienia wystarczające będzie, jeżeli zostanie ono wysłane do
Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany
będzie do dostarczenia radiofarmaceutyku wolnego od wad w miejsce uszkodzonego lub
wadliwego w terminie do 2 dni od chwili otrzymania powiadomienia.
Dostarczenie nowego radiofarmaceutyku do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 6 Kary umowne
1. Strony ustalają, że:
1) w przypadku opóźnienia w terminie dostawy zamawianego radiofarmaceutyku w stosunku
do terminu określonego w zamówieniu częściowym, o którym mowa w §4 ust. 5 umowy,
Wykonawcy naliczone zostaną kary w wysokości 200,00 zł brutto za pierwszy dzień
opóźnienia, a za każdy następny dzień opóźnienia po 1% wartości brutto niezrealizowanej w
terminie dostawy cząstkowej,
2) w przypadku opóźnienia w dostawie brakującego radiofarmaceutyku w sytuacji wskazanej w
§5 ust. 2 umowy, Wykonawcy naliczone zostaną kary w wysokości 200,00 zł brutto za
pierwszy dzień opóźnienia, a za każdy następny dzień opóźnienia po 1% wartości brutto
niezrealizowanej w terminie dostawy brakującego radiofarmaceutyku,
3) w przypadku opóźnienia w dostawie radiofarmaceutyku wolnego od wad w miejsce
uszkodzonego lub wadliwego w przypadku wskazanym w §5 ust. 3 umowy, Wykonawcy
naliczone zostaną kary w wysokości 200,00 zł brutto za pierwszy dzień opóźnienia, a za każdy
następny dzień opóźnienia po 1% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy
radiofarmaceutyku objętego reklamacją.
2. W razie trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub trzykrotnego przesłania radiofarmaceutyku
niezgodnego z zaoferowanym produktem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca. W tym przypadku Wykonawca zapłaci zamawiającemu dodatkowo karę umowną w
wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, niewymienionych w ust. 1 i 2 powyżej.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności.
5. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przekracza wysokość kar
umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego.
§ 7 Rozwiązywanie sporów
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, o ile nie zostaną polubownie rozwiązane przez
Strony, rozstrzygane będą przed sądem powszechnym w Krakowie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego o ile przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na gruncie prawa polskiego i będzie interpretowana zgodnie z
jego przepisami.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Zmiany danych Wykonawcy, w szczególności: zmiany nazwy na skutek następstwa prawnego lub
zmiany formy prawnej na skutek przekształcenia podmiotowo-prawnego, zmiany siedziby,
zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, jak również nie może zawrzeć umowy
poręczenia, faktoringu, zastawu lub innej o podobnym skutku.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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