Oznaczenie sprawy Wsz-II.4.291.78.2018

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – – projekt umowy
UMOWA Nr ......../K/18
zawarta dnia ......................... w Tarnobrzegu pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu,
ul. Szpitalna 1,
39-400 Tarnobrzeg, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003145, NIP 867-18-81-486, Regon 000312573, który reprezentuje:
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Zamawiającego)

(oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiającym,
a
.............................................. w .....................................wpisaną w ....................................................
reprezentowanym przez:
.................................................... –
.........................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

(oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Wykonawcą.

§1
Podstawa umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej kwoty 221 000 euro.
.§ 2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Pakiet….-……………………………...
§3
Cena i warunki płatności
1. Wartość umowy wynosi ….. netto zł ( słownie: ………... zł.), ............ zł brutto (słownie: .................zł.) ,
zgodnie z Formularzem cenowym , będącym częścią oferty.
2. Na wartość umowy składa się ilość asortymentu w danym rodzaju, określona w formularzach cenowych,
pomnożona przez jednostkową wartość netto tego asortymentu i powiększona o podatek VAT.
3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może ulec zmniejszeniu i będzie uzależniona
od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy tj;
a) dostawa towaru będzie realizowana zgodnie z zmówieniem Zamawiającego wynikającym z potrzeby
użycia określonego produktu mleczarskiego przy sporządzaniu posiłków..
b) powyższy tryb realizacji może spowodować zmniejszenie lub brak zamówień na produkt mleczarski
będący przedmiotem niniejszej umowy.
c) w razie potrzeby zakupu większej ilości danego asortymentu niż ta, która została określona w formularzu
cenowym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu tego produktu w ramach wartości umowy po
cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym, kosztem zmniejszenia ilości innego
produktu objętego umową.
4. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy
żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. W przypadku zmniejszenia zamówionych ilości niż wskazane w formularzu cenowym, wysokość
wynagrodzenia określonego w ust. 1 dla danego pakietu może ulec zmniejszeniu, a Wykonawca może
żądać należnego wynagrodzenia tylko z tytułu części wykonanej umowy, bez naliczania jakichkolwiek
kar.
6. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z
tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, w tym koszt opakowania,
koszt dostawy oraz wszelkie należne podatki i opłaty.
7. Strony ustalają, że zapłata za dostarczony towar będzie następować na podstawie faktur wystawionych po
dostarczeniu zamówionej części.
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8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
9. Sprzedawcą towarów objętych niniejszą umową i wystawcą faktury będzie członek
konsorcjum.................................................... o numerze NIP...................../będzie Wykonawca.
10. Podstawą wyliczenia wartości poszczególnej dostawy jest iloczyn dostarczonego towaru i ceny
jednostkowej za dany asortyment wg wartości netto określonej w Formularzu cenowym,
powiększony o należny podatek VAT.
11. Zapłata
nastąpi
w
formie
przelewu
na
rachunek
bankowy
(nr
rachunku)
….............................................................................................................................................................,
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
12. 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 przejęcie na osobę trzecią wierzytelności
przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.)
13. Wykonawca zapewni stałość cen przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.
§4
Termin i warunki realizacji
1. Towar dostarczany będzie w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem asortymentowo –
ilościowym złożonym przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem, uzależnionym od
bieżących potrzeb Zamawiającego. W przypadku złożenia zamówienia faksem, Wykonawca jest
zobowiązany do potwierdzenia niezwłocznie odbioru złożonego zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu do 3 dni od dnia
złożenia zamówienia przez Zamawiającego . Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza
godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione towary podczas jednej dostawy bez względu na
wielkość zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się nie dzielić jednego zamówienia na części.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo towar :
1) odpowiedniej jakości, tzn. świeży,
2) spełnia wymogi określone w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171 z 2006 r.
poz. 1225 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na tej podstawie;
3) gwarantowany termin przydatności tj….. dni przydatności do spożycia w chwili dostawy do
Zamawiającego ( termin daty ważności do spożycia podany w sposób widoczny na opakowaniu),
4) w odpowiednim gatunku. oraz w odpowiednich, nie uszkodzonych opakowaniach
5. Towar ma być dostarczany w zabezpieczonych atestowanych opakowaniach, spełniających wymagania
sanitarno – epidemiologiczne. Elementy powinny być ułożone w opakowaniach w sposób niepowodujący
deformacji i zapewniający estetyczny wygląd przedmiotu zamówienia.
6. Osoba realizująca dostawę obowiązana jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia oraz samochód
przystosowany i dopuszczony przez Sanepid do transportu produktów spożywczych .
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niezachowania wymaganych warunków sanitarnych,
Zamawiający może odmówić odbioru towaru.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem odpowiednio przystosowanym na
własne ryzyko i na własny koszt bez względu na wielkość zamówienia.
8. Towar zostanie dostarczony i rozładowany na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
9. Osobami upoważnionymi do odbioru towaru w imieniu Zamawiającego są pracownicy Wojewódzkiego
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
10. Odbioru towaru dokonuje się wyłącznie na piśmie - na fakturze - biorąc pod uwagę jego jakość i ilość.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo do zbadania towaru podczas odbioru i dokonania sprawdzenia:
warunków transportu, w tym czystości środka transportu i opakowań i innych warunków mających
wpływ na jakość zdrowotną przewożonych artykułów oraz sposobu wyładowania zapobiegającego ich
zanieczyszczeniu; dokumentacji dotyczącej dostarczonych produktów w tym pochodzenia producenta,
daty produkcji, świadectwa kontroli jakości; znakowania towaru – terminu przydatności do spożycia i

2

Oznaczenie sprawy Wsz-II.4.291.78.2018

daty minimalnej trwałości, czytelności i trwałości opakowania; opakowań zbiorczych i jednostkowych:
rozprucia, inne naruszenia cech pierwotnego opakowania, pęknięcia lub inne uszkodzenia cech
organoleptycznych, widocznych zanieczyszczeń, uszkodzeń, itp.
12. W trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza się również w uzasadnionych wypadkach, zmianę wielkości
opakowania dostarczanych produktów z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości
opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ceny podanej w formularzu cenowym i ogólnej ilości
(sztuk,litrów i kg) produktów objętych przedmiotową umową . Zmiana może nastąpić po uprzedniej,
pisemnej/telefonicznej akceptacji Zamawiającego.
13. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego do wymiany towaru na właściwy. . W razie potrzeby zakupu
większej ilości danego asortymentu niż ta, która została określona w formularzu cenowym, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zakupu tego produktu w ramach wartości umowy po cenach jednostkowych
określonych w formularzu cenowym, kosztem zmniejszenia ilości innego produktu objętego umową.
14. W przypadku wyczerpania wartości pakietu, Wykonawca zapewni dostawę asortymentu w
przedmiotowym pakiecie w cenach z postępowania nie wyższych od cen z postępowania. Dostawy te
odbywać się będą do chwili rozstrzygnięcia nowego przetargu (postępowania).
15. Przedmiot umowy będzie realizowany do wartości określonej w § 3 ust. 1.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 4a
Opcja
Zamawiający wprowadza opcję polegającą na zwiększeniu zapotrzebowania pozycji ujętych
w danym Pakiecie, zgodnie z Formularzem cenowym, o którym mowa w ust. 4, przedstawionym
przez Wykonawcę po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.
Opcja będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych w niniejszej umowie.
Opcja wejdzie w życie pod warunkiem, złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia
o skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prawa opcji.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić formularz cenowy (na załączniku nr 2 do SIWZ) uwzględniający opcję, sporządzony na
zasadach i warunkach cenowych takich jak oferta Wykonawcy. Opcja będzie obowiązywała
w terminie realizacji zamówienia podstawowego.
Zmiana postanowień zawartej umowy uwzględniająca prawo opcji nastąpi pisemnie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego
przez Zamawiającego formularza cenowego, o którym mowa w ust. 4.

§5
Zmiana cen
1. Wartość brutto asortymentu nie wzrosnie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 – 3.
2. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena netto, cena brutto
pozostanie niezmienna.
3. Zmiany cen, o których mowa wyżej, mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów
prawa. Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w ust. 2 musi być sporządzony i podpisany przez obie
strony aneks.
4. Obniżenie cen może nastąpić bez uzasadnienia w każdym czasie, ale również wymaga aneksu do
umowy.
5. Wykonawca ma prawo wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, w przypadku
zmian:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
6. Zmiany, o których mowa, mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa. Na
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dokonanie zmian, o których mowa w ust. 5 musi być sporządzony i podpisany przez obie strony aneks.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

§6
Reklamacje
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest wolny od wad jakościowych i ilościowych
oraz odpowiada warunkom określonym w SIWZ.
W przypadku niezachowania w/w wymogów Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji.
W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość towaru ( produkty przeterminowane, o
niewłaściwym smaku, nieświeże), następuje zwrot towaru w całości lub części. W razie ujawnienia
wad jakościowych w dostawach, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wymiany, na swój koszt
i ryzyko, towaru wadliwego na wolny od wad, w terminie 12 godzin od zgłoszenia reklamacji.
W przypadku braków ilościowych i asortymentowych dostarczonego towaru, Wykonawca
zobowiązany jest uzupełnić braki w terminie 12 godzin od zgłoszenia reklamacji.
W przypadku zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad, bądź w uzupełnieniu braków
ilościowych i asortymentowych, która przekroczy 12 godzin, Zamawiającemu przysługuje prawo
zakupu danego towaru u innego dostawcy, a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny
zakupu u innego dostawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, stosując zalecenia producenta.
§7
Odpowiedzialnośc Stron umowy
W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 2 Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i asortymentowych oraz nie dokonania wymiany towaru
wadliwego na wolny od wad w terminie opisanym w § 5 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 0,5 % wartości brutto towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, za każdy dzień
opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust.1.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1.
W przypadku określonym w ust.1 i 2 gdy opóźnienie przekroczy 20 dni, Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§8
Odstąpienie od umowy
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w każdej chwili w przypadku
zaistnienia jednego z wymienionych przypadków:
1.1 W trybie określonym w art. 145a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
1.2. W przypadku dostarczania przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką.
1.3. Jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny
z wyjątkiem sytuacji kryzysowej, ogólnokrajowej, niezależnej od Wykonawcy, dotyczącej
zaprzestania produkcji danego przedmiotu zamówienia lub braku odnowienia pozwolenia na obrót, a
Wykonawca na piśmie udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1.2. i 1.3. przez Zamawiającego
poprzedzone zostanie co najmniej 3 - krotnym upomnieniem Wykonawcy na piśmie (art. 491
i następne Kodeksu Cywilnego stosuje się).
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3.
4.

W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 2 nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne
inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, kary umowne określone
w § 7 ust. 3 obowiązują.

§9
Zmiana stron umowy oraz podwykonawstwo
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie innym niż wskazany
przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części
lub całości przedmiotu umowy. W razie naruszenia przez Wykonawcę ust. 1 Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania kary umownej określonej w §7
ust..3

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

§ 10
Postanowienia końcowe
Umowa obowiązuje od dnia ................... r. do dnia 31.12.2019 r.
W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości
przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu
całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 2 miesięcy, z zastrzeżeniem § 3
ust. 3 niniejszej umowy.
W przypadku zrealizowania wartości umowy określonej w § 3 ust.1, umowa wygasa.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.
Zamawiający:

Wykonawca:
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