PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 3

UMOWA NR EZ/210/……./2015
na dostawę odzieży ochronnej i/lub obuwia profilaktycznego
do zapytania ofertowego znak: EZ/210/2104/2015
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:
Dyrektor
dr n. med. Mariusz Pietrzak
a:
..........................................................................................................................................................
z siedzibą
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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 odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla
SPWSZ w Szczecinie bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 t.j.), na podst. art. 4, pkt. 8 przywołanej ustawy.
§1
1.

2.

2.1

Przedmiotem umowy jest dostawa odzieży ochronnej i/lub obuwia profilaktycznego, zwanej/zwanego
dalej „odzieżą i/lub obuwiem” wraz z fakturą – loco Magazyn Główny Zamawiającego przy ul.
Arkońskiej 4 w Szczecinie w asortymencie i po cenie zgodnej z wyciągiem z oferty przetargowej, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
(dotyczy zadania nr 1) Dostawy odzieży następować będą partiami do Magazynu Głównego w czasie
godzin pracy od 07:30 do 14:00 w dni robocze na każdorazowe zamówienie szczegółowe
Zamawiającego (z podaniem dokładnej ilości z poszczególnego asortymentu i listą rozmiarów
z nazwiskami pracowników), złożone faksem zgodnie z aktualnymi potrzebami Szpitala. Realizacja
zamówień następować będzie w nieprzekraczającym terminie 35 dni roboczych od momentu złożenia
zamówienia.
Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy 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.
(dotyczy zadania nr 2) Dostawy obuwia następować będą partiami do Magazynu Głównego w czasie
godzin pracy od 07:30 do 14:00 w dni robocze na każdorazowe zamówienie szczegółowe
Zamawiającego (z podaniem dokładnej ilości z poszczególnego asortymentu i listą rozmiarów), złożone
faksem zgodnie z aktualnymi potrzebami Szpitala. Realizacja zamówień następować będzie
w nieprzekraczającym terminie 35 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
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3.

3.1

4.
5.

6.

6.1

7.
8.

Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy 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.
(dotyczy zadania nr 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy z którym podpisze umowę listy pracowników
ze szczegółowymi pomiarami w celu uszycia odzież ochronnej. Zamawiający planuje odbiór większej
części zamówienia ( powyżej 60 % ) w dwóch dostawach na podstawie szczegółowych zamówień,
podając dokładną ilość z poszczególnego asortymentu. Pozostałą ilość odzieży Zamawiający planuje
odbierać w zamówieniach częściowych ( dotyczy to zamówień pojedynczych np. uszycia 2 kpl. garsonki
damskiej - dla nowo przyjętych pracowników). Wykonawca będzie musiał dostarczyć zamówioną partię
towaru w nieprzekraczającym terminie 7 dni roboczych - dotyczy tylko zamówień pojedynczych.
(dotyczy zadania nr 2) Zamawiający przekaże Wykonawcy z którym podpisze umowę listy pracowników
ze szczegółowymi rozmiarami obuwia ochronnego. Zamawiający planuje odbiór większej części
zamówienia ( powyżej 60 % ) w dwóch dostawach na podstawie szczegółowych zamówień, podając
dokładną ilość z poszczególnego asortymentu. Pozostałą ilość obuwia Zamawiający planuje odbierać w
zamówieniach częściowych ( dotyczy to zamówień pojedynczych np. dostarczenia 2 par obuwia - dla
nowo przyjętych pracowników). Wykonawca będzie musiał dostarczyć zamówioną partię towaru w
nieprzekraczającym terminie 7 dni roboczych - dotyczy tylko zamówień pojedynczych.
Przedmiot zamówienia - poszczególne jego partie przekazane zostaną na podstawie protokołu zdawczo–
odbiorczego zawierającego dane dotyczące ilości i jakości przekazywanego asortymentu.
(dotyczy zadania nr 1) Zasady dostarczania odzieży ochronnej: Komplet odzieży ochronnej musi być
dostarczony w opakowaniu foliowym z nazwiskiem i imieniem osoby dla której jest przeznaczony, nie
dopuszcza się przysyłania kompletów odzieży ochronnej bez wskazania odbiorcy.
(dotyczy zadania nr 1) Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego na trwałość i nieodbarwianie się przedmiotu zamówienia, pod warunkiem
przestrzegania przez Zamawiającego zasad prania i konserwacji podanych przez producenta tkanin.
(dotyczy zadania nr 2) Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego na trwałość przedmiotu zamówienia, obejmującej mocowania paska, klamerki,
szycie, pękanie cholewki, trwałość powłoki zabezpieczającej cholewkę, odklejanie wyściółki, pod
warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego zasad użytkowania podanych przez producenta.
Wykonawca w chwili podpisania umowy przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania ciągłości
dostaw tak, aby umowę można było zrealizować.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w formularzu cenowym bez prawa do roszczeń z tego tytułu w stosunku
do Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§2

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto wynosi: ……………………………………zł
Słownie całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto: …………………………………………………………
Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen przez cały okres trwania umowy.
Koszty ubezpieczenia i transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Za dostawę partii odzieży i/lub obuwia Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowo –
ilościowe wyliczone jako iloczyn cen jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1 do umowy przez
ilość jednostek w danym asortymencie – zgodnie z zamówieniem szczegółowym.
Ostateczna łączna wartość wynagrodzenia za dostarczenie przedmiotu umowy zostanie wyliczona jako
suma wynagrodzeń za poszczególne partie dostawy.
Zapłata za dostarczoną odzież i/lub obuwie nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty otrzymania partii towaru i faktury. Faktura lub załącznik do faktury musi zawierać
numer umowy przetargowej i zamówienia, którego dotyczy. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może cedować należności wynikających z umowy na rzecz innego podmiotu bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
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§3
1.

Ustala się karę umowną za:
a) nieterminową dostawę zamówienia (§ 1 ust. 2 i 2.1) w wysokości w wysokości 0,5 % całkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
b) nieterminową wymianę przedmiotu zamówienia (§ 3 ust. 2 i 2.1, ust. 3 i 4) w wysokości 1 %
wartości wymienianego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.
2. (dotyczy zadania nr 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wymiany odzieży na swój koszt,
w przypadku niezgodności rozmiaru dostarczonej odzieży z faktycznie podanymi rozmiarami, w ciągu 5
dni roboczych od doręczenia zawiadomienia o zaistniałej niezgodności.
2.1 (dotyczy zadania nr 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wymiany obuwia na swój koszt,
w przypadku dostarczenia obuwia z zawyżoną lub zaniżoną numeracją na odpowiednią numerację
w ciągu 5 dni roboczych od doręczenia zawiadomienia o zaistniałej niezgodności.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy w terminie 10 dni
od daty doręczenia zawiadomienia o wadach.
4. Ujawnione wady ilościowe i jakościowe, Zamawiający zgłasza Wykonawcy niezwłocznie po ich
ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia.
5. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 4) Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % całej wartości umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie w/w kar umownych z najbliżej wymagalnych wynagrodzeń.
7. 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.
§4
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od ……..……. r. do
………………….. r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania,
o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
§5
1.
2.

Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) stwierdzenia, że dostarczana/e odzież i/lub obuwie nie odpowiada parametrom zawartym w ofercie
Wykonawcy;
2) powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. dwukrotnego naruszenia terminów określonych w § 1
ust. 2, 2.1 i § 3 do Umowy;
3) dostarczania /drugi przypadek/ odzieży i/lub obuwia z wadami jakościowymi;
4) powtarzających się /drugi przypadek/ dostaw odzieży i/lub obuwia poza miejsce określone w umowie
tj. Magazyn Główny Zamawiającego.
§6

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu
w przypadku:
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a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac,
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności
wstrzymanie dostawy.
2) zmianę sposobu wykonania dostawy lub zmiany ceny umownej w przypadku:
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3) zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie
netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT.
4) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa
w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy nie może
być dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana
numeru rachunku bankowego;
2) danych teleadresowych;
3) danych rejestrowych;
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
§7
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 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.
§8

1.
2.
3.

Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego,
a wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.
Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane
załącznikami, stanowią integralną część Umowy.
Niniejsza 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, 2A-1 i/lub 2A-2 do
SIWZ)
Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ)
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