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Załącznik nr 1

(pieczęć wykonawcy)

U m o w a - projekt
Zawarta w dniu .................. w Krotoszynie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie; KRS 000 000 2750; NIP 621-15-36-551, zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym “,
w imieniu którego działają:

1. Dyrektor
2. Główny Księgowy -

lek Paweł Jakubek
mgr Michał Krzyżański

a
...................................................................................................
KRS/REGON............................................................................
NIP............................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawca”, w imieniu którego działają :
1.

...........................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp oraz przyjętej przez zamawiającego oferty z dnia
………………. r. wraz z załącznikami.

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystości, ręczników papierowych, płynów do mycia
i konserwacji wykładzin oraz płynów do maszynowego mycia naczyń – pakiet nr……… określona
szczegółowo w załączniku Nr 2 i stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Podane w Formularzu Cenowym ilości określone są szacunkowo.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości towaru w granicach do 30% w stosunku do
wartości określonej w umowie. Obniżenie wartości zamówienia powyżej 30% może nastąpić
tylko
z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, przez które rozumie się zmianę rodzaju i zakresu
zakontraktowanych przez NFZ świadczeń zdrowotnych, obniżenie popytu na świadczenia
zdrowotne,
zmianę metodologii diagnostyki leczenia lub reorganizację zakładu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia ilościowego i wartościowego między poszczególnymi
pozycjami w ramach jednego pakietu oraz między poszczególnymi pakietami, na które została
podpisana umowa z danym Wykonawcą, do wartości nie większej niż całkowita wartość umowy.

§ 2
1.
2.
3.
4.

Przedmiot umowy określony w § 1 i w załączniku Nr 2 zostanie dostarczony przez Wykonawcę na jego
koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego, ul. Bolewskiego 4 - 8, do godz. 14:30.
Dostawy będą realizowane w ciągu 5 dni roboczych, a dostawy interwencyjne w ciągu 3 dni roboczych
po uprzednim zgłoszeniu przez
Zamawiającego
żądanej ilości, uzależnionej od bieżącego
zapotrzebowania.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczać produkty posiadające min.8
miesięczny okres przydatności od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.
Dotyczy pakietu nr 4 :
Wykonawca zobowiązuje się dokonywać regulacji urządzeń dozujących dwukrotnie w czasie trwania
umowy na swój koszt po zgłoszeniu przez Zamawiającego, z pozostawieniem raportu serwisowego.
Regulacja dotyczy urządzeń dozujących w 7 szt. zmywarek znajdujących się w następujących jednostkach
organizacyjnych Zamawiającego:
- Oddział Wewnętrzny – Krotoszyn, ul. Mickiewicza 21,
- Oddział Chirurgiczny - Krotoszyn , ul. Mickiewicza 21,
- ZOL – Krotoszyn , ul. Bolewskiego 14
- Oddział Położniczy - Krotoszyn , ul. Bolewskiego 4-8
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- Oddział Ginekologiczny - Krotoszyn , ul. Bolewskiego 4-8
- Oddział Dziecięcy - Krotoszyn , ul. Bolewskiego 4-8
- Oddział Rehabilitacyjny – Koźmin Wlkp. ,ul. Stęszewskiego 9-10.

§3
W imieniu Zamawiającego do ustalania dyspozycji telefonicznych realizacji umowy upoważniony jest
pan Maciej Grabczan,
Specjalista Działu
Admin.-Gospodarczego, a po stronie
Wykonawcy...............................................

§4
1.

2.

W przypadku jakichkolwiek braków w przedmiocie dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o braku możliwości zrealizowania zamówienia w całości. Zamawiający
dokona zamówienia brakującego towaru u innego Wykonawcy na zasadach określonych w punkcie 2
niniejszego paragrafu.
W przypadku konieczności dokonania zamówienia brakującego towaru u innego Wykonawcy, pierwotny
Wykonawca jest zobowiązany pokryć różnicę między ceną brakującego towaru zawartą w swojej ofercie a
ceną tegoż towaru określoną przez innego Wykonawcę.

§ 5
1.
2.
3.

Umowa została zawarta na czas od ................... do .......................
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron .
Każda ze stron zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia
postanowień niniejszej umowy.

§ 6
1.
2.
3.

Zamawiający w okresie trwania umowy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot
umowy cenę ustaloną w oparciu o Formularz Cenowy i wyliczone ceny jednostkowe w dniu zawarcia
umowy, z zastrzeżeniem punktu 2.
Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się :
- ustawową zmianę stawek podatku VAT.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego zamówienia, jej zmiana
następuje z mocy prawa, bez konieczności podpisywania oddzielnego aneksu do umowy.

§ 7
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Wynagrodzenie płatne będzie po dostarczeniu i przejęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
Wartość przedmiotu umowy wynosi: ............................. netto, + obowiązująca stawka VAT
(......................................brutto w dniu podpisania umowy).
Termin płatności ustala się na 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy
dzień opóźnienia. Opóźnienia w zapłacie faktury przez Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do
wstrzymania się od spełnienia świadczenia przez Wykonawcę (o ile opóźnienie w zapłacie faktury nie
przekroczy 45 dni ponad ustalony w § 7 ust. 3 termin płatności), ani do żądania zabezpieczenia zapłaty
ceny, ani do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
Zamawiający posiadający NIP 621-15-36-551 upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego
podpisu.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany podawać każdorazowo na wystawionej fakturze numer
zamówienia/symbol dokumentu nadany przez Zamawiającego.

§ 8
1.
2.
3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar wolny od wad .
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązuje
się wymienić go na towar wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez
Zamawiającego.
W przypadku trzykrotnej reklamacji towaru Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z
winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
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4.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9
1.
2.
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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
d) Zamawiający nie uzyska kontraktu z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych związanych z przedmiotem
umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru zamówionych wcześniej wyrobów,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Postanowienie § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest
do odbioru wyrobów wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane wyroby
oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 11
Wykonawca nie może bez wyrażenia pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej, dokonywać cesji wierzytelności finansowych związanych z realizacją niniejszej
umowy. Podmiot, który utworzył zakład, wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji
finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę
wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 12
1.
2.

3.
4.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne
w wypadkach i wysokościach określonych w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
− za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 %
wartości umownej przedmiotu umowy,
− w wysokości 0,1 % wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie z winy Wykonawcy za
każdy dzień zwłoki.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
− za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 %
wartości umownej przedmiotu umowy.
W wypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony mają prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
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§ 13
1.
2.
-

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji przewidzianej
w § 6 umowy oraz w przypadkach wymienionych poniżej, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności.
Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
numeru katalogowego produktu (w tym przypadku zmiana może być dokonana na podstawie pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru katalogowego, bez konieczności podpisywania aneksu do
umowy, z zaznaczeniem, której pozycji w Formularzu cenowym zmiana numeru katalogowego dotyczy),
nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
przedmiotowym / produkt zamienny
sposobu konfekcjonowania
liczby opakowań
wprowadzenia do sprzedaży przez wykonawcę produktu zmodyfikowanego / udoskonalonego
zmiany liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego,
przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania przedmiotu umowy, do wartości nie
większej niż całkowita wartość umowy, maksymalnie 12 miesięcy.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej i nie mogą być niekorzystne dla
Zamawiającego.

§ 14
1.
2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy o zamówieniach publicznych.
Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, będą
rozstrzygane polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, przed Sądem właściwym dla
siedziby Zamawiającego.

§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
1.Formularz cenowy – Pakiet nr ……..

Wykonawca:

Zamawiający:
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