Załącznik nr 2

UMOWA DOSTAWY I DZIERŻAWY NR FZ/210/ /2012
do zaproszenia do składania ofert nr FZ/210/1796/2012 z dnia 31.05.2012r.

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

-

dr n. med. Mariusz Pietrzak

a:
.............................................................
z siedzibą..........................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
NIP.......................................................
zwanym „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
1. …………………...
2. ……………………

-

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

o następującej treści:

§1
1. Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty „Zamawiający” zamawia,
a „Wykonawca” zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do:
a/ wydzierżawienia 8 sztuk dystrybutorów do używania w pomieszczeniach SPWSZ na okres 34 miesięcy,
b/ wydzierżawienia 63 sztuk pompek do użytkowania w ramach zawartej Umowy w terminach:
- od 10 lipca do 15 września 2012
- od 15 maja do 15 września 2013
- od 15 maja do 15 września 2014
c/ wykonania 40 sanityzacji dzierżawionych dystrybutorów,
d/ sukcesywnych dostaw naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l (5galonów) w ilości
1700 butli do Magazynu Głównego SPWSZ.
2. Całkowite wynagrodzenie „Wykonawcy” wynosi: ………………………. zł. brutto
3. „Zamawiający” zastrzega sobie prawo do niepełnej realizacji wody tzw. sezonowej spowodowanej
brakiem przesłanek wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie
profilaktycznych posiłków i napojów ( D.U. Nr 60, poz. 279 )
„Zamawiający” przewiduje średnie zużycie wody na poziomie 750 butli do dystrybutorów i 950 butli
wody tzw. sezonowej. Dopuszcza się zmianę proporcji zużycia wody.
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§2
1. Dostawy wody mineralnej następować będą sukcesywnie na każdorazowe zamówienie „Zamawiającego”
w dni robocze zgodnie z jego aktualnymi potrzebami.
2. Realizacja zamówienia następować będzie nie później niż w dniu następnym od momentu złożenia
zamówienia drogą telefoniczną ( nr telefonu ………………. )
3. Koszty ubezpieczenia i transport do „Zamawiającego” ponosi „Wykonawca”
4. Pierwsza dostawa 71 sztuk butli wody, 8 sztuk dystrybutorów i 63 sztuk fabrycznie nowych pompek
nastąpi w terminie trzech dni roboczych od daty obowiązywania umowy.
§3
1. „Wykonawca” gwarantuje niepodwyższanie cen przez cały okres trwania umowy.
2. 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.
§4
1. Zapłata z tytułu dzierżawy dystrybutorów następować będzie w formie przelewu na konto „Wykonawcy”
w okresach miesięcznych z dołu, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
2. Zapłata z tytułu dzierżawy pompek za okres zgodnie z terminami zawartymi w § 1, ust.1 pkt. „b”.
następować będzie w formie przelewu na konto „Wykonawcy” w okresach miesięcznych z dołu,
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
3. Zapłata z tytułu dostawy wody nastąpi w formie przelewu na konto „Wykonawcy” w terminie 30 dni
od daty otrzymania partii towaru i faktury.
4. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego „Zamawiającego”.
§5
1. Ustala się kary umowne:
a/ za nieterminową ( z Winy „Wykonawcy”) realizację zamówienia w wysokości 0,5 % wartości
dostarczonej z opóźnieniem partii towaru za każdy dzień zwłoki
b/ za niewywiązanie się w całości z zapisu §2, ust. 4 umowy w wysokości 100zł. za każdy dzień zwłoki
c/ za niewywiązanie się w całości z zapisu § 7, ust. 3 umowy w wysokości 10zł. za każdy dzień zwłoki
2. „Wykonawca” wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z najwcześniej wymagalnych wynagrodzeń.
§6
1. W ciągu 34 miesięcy trwania umowy „Wykonawca” dokona po 5 obowiązkowych sanityzacji każdego
z dzierżawionych dystrybutorów.
2. „Zamawiający” wymaga aby pierwsza sanityzacja dystrybutorów została przeprowadzona po sześciu
miesiącach od dnia zainstalowania urządzenia u Zamawiającego, a następne co sześć miesięcy.
3. Sanityzacja wszystkich dzierżawionych dystrybutorów winna być wykonana w okresie nie dłuższym niż
1 dzień roboczy.
§7
1. Dostarczone przez „Wykonawcę” dystrybutory, pompki oraz butle na wodę stanowią własność
„Wykonawcy” i pozostaną w posiadaniu „Zamawiającego” w okresie trwania niniejszej umowy.
Po jej wygaśnięciu (rozwiązaniu) zostaną odebrane przez „Wykonawcę”.
2. W czasie trwania umowy „Zamawiający” nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane
z prawidłowym użytkowaniem dystrybutorów, pompek i butli jak również za uszkodzenia powstałe z winy
Zamawiającego, osób trzecich lub w wyniku działania siły wyższej.
3. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia dystrybutora, butli bądź pompki „Wykonawca” zobowiązany jest do
wymiany uszkodzonego przedmiotu w przeciągu 24 godzin na nowy.
4. „Wykonawca” zobowiązany jest odebrać dystrybutory i pompki w ciągu 5 dni roboczych od dnia
wygaśnięcia umowy.
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§8
1. Szpital nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez
„Wykonawcę” w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
2. „Wykonawca” ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w skutek niewykonania
lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy.
§9
Umowa obowiązuje przez okres 34 miesięcy tj. od 10.07.2012r. do 09.05.2015r., jednakże nie dłużej niż do
wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 1, ust. 2 niniejszej umowy.
§ 10
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron na koniec miesiąca w formie pisemnej. Okres
wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
2. W razie naruszenia warunków umowy przez „Wykonawcę”, „Zamawiający” może odstąpić od umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
§ 11
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają aneksu pisemnego podpisanego przez obie
Strony, pod rygorem nieważności.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

3

