UMOWA NR …….. (WZÓR)
Załącznik nr 4 do SIWZ
o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
zawarta w dniu _________________. w Otwocku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w
Otwocku, adres: 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000047820, NIP 532-16-62-948, REGON 000290156,
reprezentowanym przez dr. n. med. Mieczysława Błaszczyka – Dyrektora, uprawnionego do
samodzielnej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik do umowy,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
dla spółek
_____________________________________
z
siedzibą
w
_______________,
adres:
_____________________________________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________________ ___ Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS __________________________________,
NIP: ______________________,
REGON: ___________________,
kapitał zakładowy: _______________________ ,
reprezentowaną
przez
____________________________________
uprawnioną/uprawnionego/uprawnionych do jednoosobowej/łącznej reprezentacji spółki na podstawie
odpisu z KRS, który stanowi załącznik nr ____ do umowy / na podstawie pełnomocnictwa nr _____ z
dnia _____, które stanowi załącznik nr __ do umowy, udzielonego przez osoby uprawnione do
reprezentowania spółki na podstawie odpisu z KRS, który stanowi załącznik nr ___ do umowy,
zwaną dalej: „Wykonawcą”
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
_______________________________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą
___________________________________
w
_________________
przy
ul.
_______________________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr ____ do umowy,
NIP: ___________________________
REGON: ________________________,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
§1
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać do siedziby
Zamawiającego .............................................................. (pakiet nr _____________)1 zwane w
dalszej części umowy „towarem”.
2. Okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy od dnia ……………...
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z
zastosowaniem cen określonych w umowie, w sytuacji niewykorzystania ilościowego umowy na
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamówienia, określona w §4
ust. 1, nie może zostać przekroczona.
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§2
Przedmiotem umowy jest dostawa towaru, którego szczegółowe ceny jednostkowe zawierające
podatek od towarów i usług przedstawia załącznik do umowy - formularz cenowy, stanowiący
integralną cześć umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy towaru zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą w terminach dostaw określonych w niniejszej umowie,
na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego.
Zamówienia składane będą telefonicznie lub drogą elektroniczną przez osoby upoważnione przez
Zamawiającego w dniach roboczych2 w godzinach 8:00-15:00 (na adres/numery podane w ofercie
złożonej przez Wykonawcę). Korekty zamówień uzgadniane będą telefonicznie i potwierdzane
drogą elektroniczną bądź faksem.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru na własny koszt i ryzyko w następujący
sposób:
1) ilościowo i jakościowo zgodnego ze złożonym zamówieniem częściowym,
2) .....................................................................................................................
(dni,
godziny,
terminy) 3,
3) do pomieszczeń kuchni w siedzibie Zamawiającego, w tym rozładunku i złożenia w
pomieszczeniach kuchni,
4) z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. 2017 r. poz. 149) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania dostawy w „trybie awaryjnym” tj. poza
ustalonymi harmonogramami dostaw, w związku z niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami
po stronie Zamawiającego (takimi jak nagły wzrost liczby żywionych pacjentów) - na zamówienie
Zamawiającego złożone w sposób, o którym mowa w ust. 3 – w terminie …………4 od chwili
odebrania zamówienia.
Zmiana terminów i godzin wykonywania dostaw jest możliwa i wymaga zachowania formy
pisemnej – zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy na poziomie minimum 20%.
Zamawiający, z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, ma prawo dokonywać przesunięć w
zakresie rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą
skutkować przekroczeniem wysokości zobowiązania finansowego określonego w niniejszej
umowie.
§3
Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada środki oraz potencjał kadrowy i techniczny niezbędne do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy,
2) personel uczestniczący w wykonywaniu przedmiotu umowy dla Zamawiającego posiada
aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku
przeciwwskazań do wykonywania prac związanych ze stycznością z żywnością i Wykonawca,
na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży mu do wglądu właściwe dokumenty.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostarczania towaru spełniającego odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w
warunkach szpitalnych, w tym warunki sanitarne jego pozyskiwania, produkcji, przetwarzania,
składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie normami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
2) dostarczania towaru świeżego, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia, według
obowiązujących
norm,
jednak
nie
krótszym
niż
..................................................................................................................................... 5,
3) doręczania, przy każdej dostawie towaru, dokumentu identyfikacyjnego HDI zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
4) dołączania do każdej partii dostawy następujących informacji: nazwa i masa dostarczanego
wyrobu, data produkcji i przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości, informację o
warunkach przechowywania oraz producencie towaru na etykietach bądź innym dokumencie.
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Przedstawienie nieczytelnych lub niepełnych informacji będzie uznane jako niespełnienie
wymagań i będzie skutkowało możliwością zwrotu towaru przez Zamawiającego.
§4
1. Strony ustalają łączną cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę _____________________
zł netto (słownie: _____________) powiększoną o należny podatek VAT .........% tj. brutto
__________________ zł (słownie: ______________).
2. Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wprowadzonej po zawarciu niniejszej umowy. Zmiana cen w tej sytuacji nie wymaga podpisywania
aneksu do umowy i obowiązuje od dnia złożenia przez Zamawiającego pierwszego zamówienia
po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej dotychczasową stawkę podatku VAT. Przy czym
zmianie ulega jedynie wartość brutto towaru a wartość netto pozostaje bez zmian.
4. Zamawiający dopuszcza udzielanie rabatów na zaoferowany asortyment
§5
1. Z tytułu realizacji dostaw, będących przedmiotem umowy, Wykonawca będzie wystawiał
Zamawiającemu faktury VAT dla każdej dostawy oddzielnie.
2. Należność za wykonaną dostawę płacona będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
3. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania
określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
4. W przypadku niespełniania przez dokument przedłożony przez Wykonawcę jakichkolwiek
wymagań, o których mowa w ust. 3, termin płatności ulega wstrzymaniu i liczy się od dnia
doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego dokumentu.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§6
Odbiór towaru będącego przedmiotem zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w
dniu otrzymania dostawy, we wskazanym miejscu i w obecności Wykonawcy lub przewoźnika.
Wykonanie dostawy następuje w momencie potwierdzenia odbioru towaru przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywał, w obecności Wykonawcy lub
przewoźnika, sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonych produktów (w
szczególności: szczelności opakowań, uszkodzeń mechanicznych, temperatury produktów,
warunków sanitarno-epidemiologicznych środka transportu, terminów przydatności do spożycia,
obecności posmaków, nieprzyjemnych zapachów czy zapachów obcych świadczących o
nieświeżości, obecności pleśni i oceny barwy, obecności śladów szkodników oraz ich
pozostałości, oznakowania opakowań, stanu czystości – zabrudzeń opakowań). W przypadku
stwierdzenia wad towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy.
Zwrot towaru następuje na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do
dostawy towaru wolnego od wad (lub towaru równoważnego za zgodą Zamawiającego) w
terminie ................................................ .6
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad towaru po jego odbiorze, Zamawiający
zgłasza je Wykonawcy niezwłocznie po ich wykryciu a Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia towaru wolnego od wad (lub towaru równoważnego za zgodą Zamawiającego) w
terminie ................................................. 7 od otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie wad następuje w
formie telefonicznej i/lub elektronicznej/faksu na numery/adres podane w ofercie Wykonawcy.
Transport towaru w obie strony następuje na koszt Wykonawcy.
W sytuacji, o której mowa w ust. 3 i 4, jeśli Wykonawca nie dostarczy w terminie towaru wolnego
od wad, a także w przypadku niewykonania przez Wykonawcę dostawy zgodnie zamówieniem
częściowym w terminie, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 umowy, Zamawiający ma prawo
dokonać zakupu u innego dostawcy, pomniejszając wielkość zamówienia określonego w
niniejszej umowie o część niezrealizowaną przez Wykonawcę. Zamawiający obciąży Wykonawcę
poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną towaru określoną w umowie a ceną zapłaconą
przez Zamawiającego, gdy cena zapłacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej
w umowie.
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W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (np. brak dostępnego towaru uniemożliwiający
sprowadzenie go w terminie, zaprzestanie produkcji towaru, wycofanie towaru z rynku, itp.)
dostarczenie towaru zgodnie z umową jest niemożliwe, Wykonawca może zaoferować
Zamawiającemu towar równoważny przedmiotowo (odpowiednik), którego cena będzie nie
wyższa niż cena towaru zastępowanego, objętego umową, po wcześniejszym uzgodnieniu z
Zamawiającym i wyrażeniu przez niego zgody.

§7
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
1) w wysokości do 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonaniu usługi w
terminie określonym w §2 ust. 4 pkt 2 umowy,
2) w wysokości do 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dostarczeniu towaru
wolnego od wad w terminie określonym w §6 ust. 3 lub §6 ust. 4 umowy,
3) w wysokości do 50 zł za każde uchybienie obowiązkom, o których mowa w §3 ust. 2 pkt
3-4 umowy,
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości do 10% wartości netto
niezrealizowanej części umowy.
2. Suma kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w danym miesiącu nie może przekroczyć
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy za ten miesiąc.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie należności.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych,
jeżeli nie pokryją one poniesionej szkody.
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być naliczane łącznie.
6. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody
powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy i zobowiązany będzie do ich naprawienia w
pełnej wysokości.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

1.

§8
Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawierania umowy.
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku niewłaściwego jej wykonania przez
Wykonawcę tj. w przypadku nieterminowego wykonywania dostaw (co najmniej dwukrotnie) lub
wykonywania ich niezgodnie z przyjętymi przez strony w umowie zasadami realizacji. W takim
przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do zaniechania naruszania postanowień
umowy i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni robocze.
Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnia
Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu.
Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, następuje z dniem doręczenia Wykonawcy
oświadczenia woli o odstąpieniu i skutkuje od dnia odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie prawo do wynagrodzenia
za wykonaną część umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Wszelkie powiadomienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej i doręczenia osobistego
w siedzibie strony lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby strony lub za
pośrednictwem:
1) faxu:
a) nr Zamawiającego – ........................................,
b) nr Wykonawcy - ....................................,
2) poczty elektronicznej:
a) adres Zamawiającego – ................................................
b) adres Wykonawcy - ................................................. .

2.

W sprawach pilnych strony dopuszczają kontakt telefoniczny:
1) nr Zamawiającego – ........................................,
2) nr Wykonawcy - ....................................,
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej
zmianie nazwy, siedziby lub adresu. W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja
wysłana pod podany adres doręczeń będzie uznana za skutecznie doręczoną z dniem jej
zwrotu do nadawcy.
4. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakt w sprawach związanych z
wykonywaniem umowy
1) ze
strony
Zamawiającego
–
.............................................................
–
nr
tel.
.............................................., adres e-mail: ....................................................................
2) ze strony Wykonawcy - .................................................................................................... – nr
tel. .............................................., adres e-mail: ...............................................................

§10
Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie
na zasadach określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

