Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR EZ/210/……./2019
Dostawa odzieży ochronnej i obuwia ochronnego
dla SPWSZ w Szczecinie
do zaproszenia do składania ofert znak: EZ/210/3781/2019
( zadanie nr………)

zawarta w dniu .......................... w Szczecinie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593,
NIP 851 – 25 – 37 – 954
zwanym „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
……………..

-

……………………………..

a:
..........................................................................................................................................................
z siedzibą
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
NIP .................................., REGON ……………………….
zwaną „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
1. …………………...

-

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

2. …………………...

-

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

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w wyniku zapytania ofertowego na dostawę odzieży ochronnej i obuwia ochronnego dla SPWSZ w Szczecinie
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.
907 t.j.), na podst. art. 4, pkt. 8 przywołanej ustawy.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa odzieży ochronnej i obuwia ochronnego (dalej – „Asortyment”) wraz z
fakturą do dwóch lokalizacji: lokalizacja nr 1 – loco Magazynu Głównego Zamawiającego przy ul. Arkońskiej
4; lokalizacja nr 2 – loco Magazyn Główny Zamawiającego Szczecin Zdunowo w Szczecinie przy ul.
Sokołowskiego 11 w asortymencie i po cenie zgodnej z wyciągiem z oferty, który stanowi załącznik nr 1
do Umowy
2. Dostawy Asortymentu będą następować partiami do Magazynu Głównego w lokalizacji przy ul. Arkońska
4 oraz do Komory Przyjęć w lokalizacji przy ul. Sokołowskiego 11 w czasie godzin pracy od 7:30 do 14:00
w dni robocze na każdorazowe zamówienie szczegółowe Zamawiającego ( z podaniem dokładnej ilości z
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poszczególnego Asortymentu i listą rozmiarów, złożone faxem lub drogą mailową zgodnie z aktualnymi
potrzebami Zamawiającego.
Dostawy Asortymentu następować będą w częściach w sposób taki, że kolejne dostawy Asortymentu
następować będą sukcesywnie, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego
szczegółowego zamówienia z podaniem dokładnej ilości z poszczególnego Asortymentu oraz określeniem
lokalizacji, do której dany asortyment ma być dostarczony.
Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami Magazynu Głównego dostawa nastąpi
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Zmiana terminu dostawy w szczególnych przypadkach może być dokonana wyłącznie po wyrażeniu
uprzednio pisemnej zgody przez Zamawiającego, z wyłączeniem jednakże terminu pierwszej dostawy.
Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości Asortymentu w ramach zawartej Umowy – w zależności
od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca i Zamawiający zgodnie dopuszczają możliwość zmiany ilości Wyrobów, które składają się na
przedmiot zamówienia w ramach Umowy, ale do wysokości łącznej wartości w ramach Umowy, zgodnie
z ceną jednostkową zaoferowaną w ofercie.

8. Wykonawca w chwili podpisania Umowy przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania ciągłości dostaw
tak, aby Umowę można było zrealizować.
9. W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn Asortymentu stanowiącego przedmiot Umowy Wykonawca
winien dostarczyć za zgodą Zamawiającego ich pełne odpowiedniki, ale w cenach nie wyższych niż ceny
Asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy bez względu na koszty pozyskania tych
odpowiedników przez Wykonawcę.

1.

2.

3.
4.

§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty podpisania umowy przekaże Zamawiającemu
obowiązującą tabelę rozmiarów Asortymentu z przykładem dokonania pomiarów przez pracowników w
celu uniknięcia pomyłek pomiarowych.
(dotyczy zadania nr 1) wykonawca obowiązany jest stosować następujące zasady dostarczania odzieży
ochronnej:
1) komplet odzieży ochronnej musi być dostarczony w jednostkowym opakowaniu foliowym z
nazwiskiem i imieniem osoby dla której jest przeznaczony oraz jednostką organizacyjną w której
jest zatrudniona,
2) zapakowane komplety zbiorcze winny zawierać oznaczenie lokalizacji ich destynacji ( Arkońska bądź
Zdunowo ) oraz wskazywać jednostkę organizacyjną Zamawiającego na potrzeby , której dany
Asortyment jest dostarczany np. Oddział Dziecięcy
3) nie dopuszcza się przysyłania kompletów odzieży ochronnej bez wskazania danych, o których mowa
w ppkt. 2) powyżej.
( dotyczy zadania nr 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy listy pracowników ze szczegółowymi
pomiarami w celu uszycia odzieży ochronnej.
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na swój koszt odzieży i obuwia na odpowiednią odzież i obuwie
z odpowiednią numeracją, w przypadku dostarczenia obuwia z zawyżoną lub zaniżoną numeracją lub
uszycia odzieży niezgodnie z podanymi danymi rozmiarowymi. Wymiana taka będzie kwalifikowana jako
dokonywana w ramach rękojmi z tytułu wad jakościowych o której mowa w § 5 ust.3 Umowy.
§3
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

1.
2.
3.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto wynosi: ……………………………………zł
Słownie całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto: …………………………………………………………
Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen przez cały okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem zmian
przewidzianych Umową.
Koszty ubezpieczenia i transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
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Cena za złożone przez Zamawiającego zamówienie zostanie obliczona jako suma iloczynów ceny
jednostkowej za dany Asortyment i jego ilości dostarczonej Zamawiającemu w ramach danego
zamówienia.
Ostateczna łączna wartość wynagrodzenia za dostarczenie Przedmiotu Umowy zostanie wyliczona jako
suma wynagrodzeń za poszczególne partie dostawy.
Zapłata za dostarczony Asortyment nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 60
dni od daty otrzymania partii towaru i faktury. Faktura musi zawierać numer umowy przetargowej i
zamówienia, którego dotyczy.
Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz bez
uprzedniej pisemnej zgody Województwa Zachodniopomorskiego (dalej – „podmiot tworzący”).
Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego i Zamawiającego jest nieważna.
§4
WARUNKI GWARANCJI
Wykonawca udziela 12 – sto miesięcznej gwarancji jakości na Asortyment w następującym zakresie:
1) (dotyczy zadania nr 1 – odzież HACCP) na dostarczoną każdorazowo partię Asortymentu oraz na
trwałość guzików i nap w zakresie odporności na działanie wysokiej temperatury (np. w czasie
prania, brak odkształcenia, pękania).
2) (dotyczy zadania nr 2 – obuwie HACCP) na trwałość mocowania paska, gwarancja na szycie,
trwałość powłoki zabezpieczającej cholewkę; jako wady podlegające usunięciu w ramach
gwarancji kwalifikowane będą pęknięcie (pęknięcia) cholewki oraz odklejenie (odklejenia)
wyściółki,
§5
KARY UMOWNE

1.

Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii Asortymentu ale
nie może być niższa niż 100 zł.
2. W przypadku bezskutecznego upływu określonego w § 1 ust. 3 terminu na realizację dostawy
Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia
poza obowiązującą Umową, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie dodatkowe koszty związane
z takim zakupem, w szczególności wynikające z różnicy cen, kosztów sprowadzenia asortymentu do
Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności ponosi
Wykonawca.
2.A W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego, Wykonawca, niezależnie od obowiązku poniesienia
kosztów, o których mowa powyżej, zapłaci Zamawiającemu karę umowną, stanowiącą równowartość
różnicy pomiędzy ceną wyrobu wskazaną w ofercie Wykonawcy, a ceną nabycia wyrobu, powiększoną o
20%, ale nie niższą niż 200 zł.
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego
złożenia (za pośrednictwem faksu /poczty elektronicznej). Przekazanie powyższej informacji jest
równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego przez Wykonawcę zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostawie Asortymentu,
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych;
- wad jakościowych w ciągu 14 dni roboczych
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Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji Wykonawca dostarczy brakujący Asortyment lub
wymieni Asortyment reklamowany z uwagi na wady jakościowe na wolny od wad, w ciągu 2 dni od
momentu zgłoszenia reklamacji.
Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości
100 zł za każdy dzień zwłoki.
Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości niedostarczonego bądź wadliwego
Asortymentu.
W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 1) - 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20 % wartości Umowy na dane zadanie.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze
wskazaniem podstawy naliczenia.
Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, dokumentując
swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar umownych z najbliższego
wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
§6
TERMIN REALIZACJI

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania Umowy tj. od
..................... do 03.06.2020 r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty
zobowiązania, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
§7
ROZWIĄZANIE UMOWY
1.
2.

Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. co najmniej trzykrotnego naruszenia terminów
określonych w § 1 ust. 3 Umowy;
2) powtarzającego się nieterminowego usuwania wad ilościowych i jakościowych Asortymentu, tj. co
najmniej trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 5 ust. 3 Umowy
3) niezrealizowania zamówienia;
4) powtarzających się /co najmniej drugi przypadek/ dostaw Asortymentu poza miejsce określone w
Umowie tj. Magazyny Główne Zamawiającego lub do Magazynu Głównego Zamawiającego innego, niż
wskazany w zleceniu.
5) dostarczania / co najmniej drugi przypadek/ Asortymentu z wadami jakościowymi,
6) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przewidzenia w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec Wykonawcy, zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację jego majątku, lub zarządzenia likwidacji majątku Wykonawcy na podstawie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978 z
późn. zm.)
7) gdy łączna kwota naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 40% wartości Umowy na dane
zadanie (40% maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, którego niewykonywane
lub nienależyte wykonywanie skutkowało naliczeniem kar umownych) .
3. W przypadkach o których mowa w ustępie 2 pkt 1-5 Zamawiający przed rozwiązaniem Umowy wezwie
Wykonawcę do prawidłowego wykonywania Umowy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca nie zastosuje
się do wezwania Umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.
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§8
ZMIANY UMOWY
Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§9
DANE KONTAKTOWE
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony
Zamawiającego jest Pani…………………………, Dział Zaopatrzenia tel. kont. ………………………..............
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony
Wykonawcy jest Pan/ Pani………………………… tel. kont. ………………………..............
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy przez co nie wymaga dla
swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego
drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

Do spraw, których nie reguluje Umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie
spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią
integralną część Umowy.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy i oferta asortymentowo – cenowa (Załącznik nr 2 i 2A dla zadania……. )
Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 dla zadania…………………..)
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