Oznaczenie sprawy: WSz – II.4.291.42.2019
ZAŁĄCZNIK NR 2 do zaproszenia – projekt umowy

UMOWA Nr ......../K/19
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
..............................................z siedzibą w .....................................wpisaną w ....................................................
reprezentowanym przez:
.................................................... –
.........................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

(oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Podstawa umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1986 z póź. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie
stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro..
§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
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§3
Cena i warunki płatności
Wartość umowy wynosi ........................... zł netto (słownie: ................................. zł.), ....................
zł brutto (słownie: ......................................zł.) zgodnie z formularzem cenowym, będącym częścią
oferty Wykonawcy.
Na łączną wartość umowy składają się wartości jednostkowe netto pozycji opisanej w Formularzu
cenowym pomnożonej przez ilość asortymentu powiększonego o należny podatek VAT.
Wartość, 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
dostarczenia, koszt rozładunku do siedziby Zamawiającego.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może ulec zmniejszeniu i będzie
uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy.
Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać
Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Strony ustalają, że zapłata za dostarczony towar będzie następować na podstawie faktur
wystawionych po dostarczeniu każdej zamówionej części.
Zapłata
nastąpi
w
formie
przelewu
na
rachunek
bankowy
(nr
rachunku)
….............................................................................................................................................................,
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
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
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zaspokojonego wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art.54 ust.5 Ustawy o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.)
10. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena netto, cena brutto
pozostanie niezmienna.
11. Zmiany cen, o których mowa, mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów
prawa. Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w ust. 10 musi być sporządzony i podpisany
przez obie strony aneks.
12. Wykonawca zapewni stałość cen przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 9.
13. Wykonawca oświadcza, że zna sytuacje finansową Zamawiającego i w przypadku nieterminowego
regulowania płatności Wykonawca nie może wstrzymać wykonywania dostaw w zakresie
przedmiotu zamówienia.
§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 2 dni od złożenia
zamówienia. 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 odpowiedniej jakości, tzn. nie
przeterminowany, nie z końcem daty ważności (odpowiedni termin daty ważności do spożycia
podany w sposób widoczny na opakowaniu), w odpowiednim gatunku oraz w odpowiednich, nie
uszkodzonych opakowaniach.
5. Osoba realizująca dostawę ryb mrożonych, filetów rybnych obowiązana jest posiadać aktualną
książeczkę zdrowia oraz samochód typu „chłodnia” przystosowany i dopuszczony przez Sanepid do
transportu artykułów spożywczych mrożonych, produktów mięsnych i wędlin. Towar dostarczany
jest w odpowiednich pojemnikach, a warunki higieniczne nie mogą budzić zastrzeżeń
Zamawiającego.
6. 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. Ryby muszą być świeże i przewożone w sposób gwarantujący właściwe warunki sanitarne na czas
transportu oraz rozładowania w siedzibie Zamawiającego.
12. Przedmiot umowy będzie realizowany do wartości określonej w § 3 ust. 1.
§5
Reklamacje
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest wolny od wad jakościowych i ilościowych oraz
odpowiada warunkom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
2. W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość towaru ( produkty przeterminowane, o
niewłaściwym smaku itp.), 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.
3. W przypadku braków ilościowych i asortymentowych dostarczonego towaru, Wykonawca
zobowiązany jest uzupełnić braki w ciągu 12 godzin od zgłoszenia reklamacji.
4. 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
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dostawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.
§6
Odpowiedzialność Stron umowy
W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 2 Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
W przypadku nie usunięcia 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 0,3 % wartości brutto towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem , za
każdy dzień opóźnienia.
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 3 dni, Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.
§7
Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w każdej chwili w przypadku
zaistnienia jednego z wymienionych przypadków:
1.1. W przypadku dostarczania przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką.
1.2. 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.
Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1.1. i 1.2. przez Zamawiającego
poprzedzone zostanie co najmniej 3 - krotnym upomnieniem Wykonawcy na piśmie (art. 491
i następne Kodeksu Cywilnego stosuje się).
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 § 6 ust. 3 obowiązują.
§8
Postanowienia końcowe
Umowa obowiązuje przez okres od dnia.......................... r. do dnia 31.07.2020 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. 4 niniejszej
umowy.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
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 .
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:

3

