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PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 3

UMOWA NR EZ/210/…../2020
na dostawę wody źródlanej wraz z dzierżawą urządzeń dla SPWSZ w Szczecinie do zaproszenia
do składania ofert znak: EZ/210/0192/2020
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:
Dyrektor

-

Małgorzata Usielska

a:
..........................................................................................................................................................
z siedzibą w ………………….., przy ……………………
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……………………...............................................
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………………………., wysokość kapitału
zakładowego ………………………………………………….
NIP …………………………, REGON …………………………
zwaną Wykonawcą, którą reprezentuje:
1. …………………………

-

…………………………

2. …………………………

-

…………………………

o następującej treści:
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w wyniku zapytania ofertowego na dostawę naturalnej wody źródlanej o średnim stopniu mineralizacji,
wody gazowanej i niegazowanej w butelkach o poj. 0,5l oraz dzierżawę dystrybutorów i pompek do wody dla
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.
1843), na podst. art. 4, pkt. 8 przywołanej ustawy.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest dzierżawa urządzeń i dostawa wody źródlanej w asortymencie i po cenie
zgodnej z wyciągiem z oferty, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2.

Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą lub innym dokumentem potwierdzającym ilość i wartość
Wyrobów następować będą do dwóch lokalizacji: lokalizacja nr 1 – loco Magazyn Zamawiającego przy
ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie; lokalizacja nr 2 – loco Magazyn Zamawiającego Szczecin Zdunowo przy
ul. A. Sokołowskiego 11 w Szczecinie w czasie godzin pracy od 07:30 do 14:00 w dni robocze na
każdorazowe zamówienie szczegółowe Zamawiającego złożone drogą elektroniczną, zgodnie
z aktualnymi potrzebami Zamawiającego.
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3.

Zamawiający w zamówieniu szczegółowym każdorazowo wskaże, do której ze wskazanych w ust. 2
powyżej lokalizacji, ma nastąpić dostawa, w jakim asortymencie oraz w jakiej ilości.
4. Realizacja zamówień następować będzie do dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia
drogą elektroniczną lub telefoniczną.
5. Dostawa Urządzeń do siedziby Zamawiającego nastąpi jednorazowo w terminie 7 dni roboczych od daty
obowiązywania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się, iż gwarantuje minimum 2 miesięczny termin przydatności do spożycia
dostarczonej wody źródlanej, licząc każdorazowo od dnia dostawy. Natomiast w przypadku wody w
butelkach 0,5 L będzie to minimum 6 miesięczny termin przydatności do spożycia, licząc każdorazowo od
dnia dostawy.
7. Wykonawca i Zamawiający zgodnie dopuszczają możliwość zmiany proporcji zużycia wody jak również
niepełnej realizacji wody tzw. sezonowej spowodowanej brakiem przesłanek wynikających
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
( Dz.U. 1996 nr 60, poz. 279 ).
8. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu w ramach zawartej Umowy – w zależności
od bieżących potrzeb.
9. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia ilości dzierżawionych urządzeń, w ramach zawartej Umowy,
ale do wysokości łącznej wartości zadania.
10. Wykonawca w chwili podpisania Umowy przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania ciągłości
dostaw tak, aby Umowę można było zrealizować.
§2
PRZEDMIOT DZIERŻAWY – URZĄDZENIA
1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie Urządzenia posiadają wymagane przez prawo stosowne
świadectwa legalizacji, certyfikaty dopuszczające Urządzenia do eksploatacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić Urządzenia w siedzibie Zamawiającego
(we wskazanych miejscach) w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.
3. Przekazanie Urządzeń nastąpi na podstawie protokołu przekazania – odbioru, w którym użytkownik –
w imieniu Zamawiającego – wskaże datę przekazania Urządzeń oraz ich numery seryjne.
4. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w chwili dostawy Urządzeń dostarczyć Zamawiającemu
jego instrukcję obsługi, sporządzoną w języku polskim.
5. Wykonawca zapewni przez cały okres obowiązywania Umowy serwisowanie Urządzeń, a także
dokonywanie niezbędnych napraw, przeglądów i konserwacji, ponosząc wszelkie koszty z tym
związane (robocizna, dojazdy, części) w cenie dzierżawy. Usługi serwisowe, o których mowa
w zdaniu poprzednim, świadczone będą przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, z
możliwością ich zgłaszania telefonicznie, za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej.
6. Sanityzacja każdego dzierżawionego dystrybutora będzie wykonywana co 6 miesięcy.
7. Zamawiający wymaga aby pierwsza sanityzacja dystrybutorów została przeprowadzona po sześciu
miesiącach od dnia zainstalowania urządzenia u Zamawiającego
8. Sanityzacja wszystkich dzierżawionych dystrybutorów winna być wykonana w okresie nie dłuższym
niż 1 dzień roboczy.
9. Każdorazowo po dokonanej sanityzacji, zostanie dostarczone świadectwo, potwierdzające wykonanie
usługi. Zostanie również wystawiona faktura.
10. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia dystrybutora, butli bądź pompki „Wykonawca” zobowiązany
jest do wymiany uszkodzonego przedmiotu w przeciągu 24 godzin na nowy bez ponoszenia
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
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11. W sytuacjach awaryjnych należy się kontaktować z: …………………………………………….. pod nr tel.:
……………………………………………..,
faks:
……………………………………………..,
adres
e-mail:
……………………………………………..
12. Zamawiający zobowiązany jest użytkować Urządzenia w swojej siedzibie, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
13. Zamawiający nie będzie dokonywać jakichkolwiek zmian, czy przeróbek Urządzeń.
14. Zamawiającemu nie wolno oddawać Urządzeń do używania osobom trzecim, ani przelewać swoich
praw wynikających z Umowy na osoby trzecie.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z prawidłowym użytkowaniem
dystrybutorów, pompek i butli jak również za uszkodzenia powstałe w siedzibie Zamawiającego
w wyniku działania osób trzecich lub działania siły wyższej.
16. Wykonawca ubezpieczy przez cały okres trwania Umowy Urządzenia, ponosząc wszelkie koszty
z tym związane.
17. W terminie 14 dni od daty zakończenia Umowy, Wykonawca odbierze od Zamawiającego
Urządzenia i potwierdzi odbiór protokołem.
18. Koszt odbioru Urządzeń ponosi Wykonawca.

§3
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto wynosi:
…………………………………………….. zł
Słownie: całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto: …………………………………………………………………….
w tym:
1) Całkowite wynagrodzenie brutto za dostawę wyrobów oraz sanityzację urządzeń w okresie trwania
Umowy wynosi: …………… zł
Słownie całkowite wynagrodzenie brutto za dostawę wyrobów w okresie trwania Umowy: ……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Całkowity czynsz brutto za dzierżawę urządzeń stanowi iloczyn stawki czynszu miesięcznego
w kwocie ……….. oraz okresu obowiązywania Umowy i łącznie wynosi:
…………… zł brutto.
Słownie całkowity czynsz brutto za dzierżawę urządzeń w okresie obowiązywania Umowy:
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen przez cały okres trwania Umowy.
3. Koszty ubezpieczenia i transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
4. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1 ptk 1. następować będzie w częściach – odrębnie za
każdą dostawę partii Wyrobów. Wynagrodzenie za dostawę danej partii Wyrobów zostanie obliczone
jako suma iloczynów cen jednostkowych, określonych w załączniku nr 1 do Umowy oraz ilości
jednostek w danym asortymencie – zgodnie z zamówieniem szczegółowym.
5. Ostateczna łączna wartość wynagrodzenia za dostarczenie Przedmiotu Umowy zostanie wyliczona
jako suma wynagrodzeń za poszczególne partie dostawy.
6. Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 60
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Zapłata należności z tytułu dzierżawy będzie następowała z dołu w cyklu miesięcznym w terminie do
60 dni od daty otrzymania faktury za używane Urządzenia. Wszystkie faktury lub załączniki do
faktury powinny zawierać informacje o numerze Umowy, której dotyczą.
8. W przypadku, gdy okres dzierżawy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, cena czynszu w
danym miesiącu zostanie ustalona w wysokości proporcjonalnej, przyjmując, że cena dzierżawy za 1
dzień stanowi 1/30 ceny czynszu miesięcznego.
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9. Faktury za dostawę wyrobów, czynsz dzierżawny i usługę sanityzacji powinny być wystawiane
oddzielnie.
10. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Zmiana umowy na skutek zmiany podatku VAT dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy konieczność
taka powstanie w następstwie okoliczności, których nie można było ( w tym zmiana w przepisach
prawa ), zaś jedna ze stron mogłaby ponieść rażącą stratę w konsekwencji nie wprowadzenia
odpowiedniej zmiany.
12. 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”).
13. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego, jak i Zamawiającego jest nieważna.
14. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz.
2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).
15. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest obowiązany do
wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej –
„PEF”).
16. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy,
o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi
zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.
17. Ustrukturyzować fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 8512537954.
18. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa
w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu
zapoznanie się z jej treścią.

§4
KARY UMOWNE
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

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
Wyrobów, ale nie może być niższa niż 100 zł.
W przypadku niedostarczenia Urządzenia w terminie wskazanym w § 1 ust. 5, ustala się karę umowną
100 zł za każdy dzień zwłoki.
W przypadku niewykonania usługi sanityzacji Urządzenia w terminie wskazanym w § 2 ust. 6, ustala się
karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.
W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 1) – 7), Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1
Umowy.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia.
Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 1 powyżej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie w/w kar umownych z najbliżej wymagalnych wynagrodzeń.
Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej.
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§5
TERMIN REALIZACJI
Umowa obowiązuje od dnia podpisania Umowy przez okres 24 miesięcy, tj. od dnia
…………………………r. do dnia ………………., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania
maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

§6
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
1) stwierdzenia, że dostarczane Wyroby nie odpowiadają wymogom określonym przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia lub wskazanym przez Wykonawcę w jego
ofercie,
2) powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. co najmniej trzykrotnego naruszenia terminu
określonego w § 1 ust. 4,
3) co najmniej dwukrotnego naruszenia terminu rozpatrzenia reklamacji, określonego w § 2 ust. 10
Umowy,
4) wygaśnięcia świadectwa dopuszczenia do obrotu oferowanych Wyrobów i nie przedłużenia jego
ważności,
5) niedostarczenia Urządzeń w terminie wskazanym w § 1 ust. 5
6) naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości co najmniej 30% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
7) 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.).
2. W przypadkach, o których mowa w ustępie 2 pkt. 1-5, Zamawiający przed rozwiązaniem Umowy wezwie
Wykonawcę do prawidłowego wykonania Umowy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca nie zastosuje się
do wezwania, Umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.
§7
ZMIANY UMOWY
Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
DANE KONTAKTOWE
1.
2.
3.

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony
Zamawiającego jest Pan/Pani …………………………, tel. kont.: …………………………
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony
Wykonawcy jest Pan/Pani …………………………, tel. kont.: …………………………
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 nie stanowi zmiany 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.
§9
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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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy i oferta asortymentowo–cenowa (załącznik nr 2, 2A)
Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
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