Załącznik nr 2 do Formularza oferty

PROJEKT UMOWY NR DZp.380.2.12.2018.DGt.355 po zmianie z dnia 20.07.2018 r.
zawarta w dniu ...........................r. w Rybniku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601
reprezentowanym przez:
Dyrektora - Andrzeja Krawczyka
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a:
...............................................................................................................................................................
z siedzibą: .............................................................................................................................................
(NIP: …………………………, REGON: …………………………)
reprezentowanym/ą przez:
1. ...........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”
łącznie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”

1.

2.

3.

4.

1

§1
Przedmiotem umowy, zawartej po przeprowadzeniu zapytania ofertowego z ogłoszeniem/bez
ogłoszenia1, są dostawy mydła, płynów do mycia naczyń, proszków, ścierki do podłóg, zmywaków
kuchennych, mleczka do czyszczenia, odkamieniacza do urządzeń kuchennych szczegółowo opisanych
pod względem rodzajowym i ilościowym w Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawcy,
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, za łączną kwotę netto: ………………………… PLN
powiększoną o należną kwotę podatku VAT według obowiązującej stawki …%, co daje kwotę brutto:
………………………… PLN (słownie: ………………………… złotych …./100).
Stawki jednostkowe zostały określone w Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawcy
(Załączniku nr 1 do umowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu
asortymentowo - cenowym Wykonawcy (Załączniku nr 1 do umowy) uzależniając swoją decyzję od
faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy. Z tego tytułu nie
będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony
towar. Niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% jej wartości.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru w obrębie asortymentu
określonego w Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawcy (Załączniku nr 1 do umowy) do
kwoty określonej w ust. 1 powyżej, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy.
Jeżeli w czasie obowiązywania umowy producent oferowanego produktu zmieni wielkość opakowania,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru w zmienionym opakowaniu, ale w cenie zgodnej
z umową.

Niepotrzebne skreślić w zależności od trybu danego postępowania
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5. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi obniżenie ceny wynikającej z cennika Wykonawcy
(w szczególności zakupu mydła, płynów do mycia naczyń, proszków, ścierki do podłóg, zmywaków
kuchennych, mleczka do czyszczenia, odkamieniacza do urządzeń kuchennych na preferencyjnych
warunkach), Wykonawca zastosuje te obniżki wobec Zamawiającego na podstawie pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.
6. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy produkcja produktu zostanie wstrzymana lub produkt zostanie
wycofany ze sprzedaży, Wykonawca zaoferuje produkt równoważny dla produktu, którego produkcja
została wstrzymana, lub dla produktu wycofanego, w tej samej ilości, jednak nie droższy niż pierwotnie
zaoferowany w postępowaniu, oraz o parametrach nie gorszych niż produkt, którego produkcja została
wstrzymana, lub niż produkt wycofany, na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
nieważności.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§2
Dostawy produktów, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, będą realizowane każdorazowo na podstawie
odrębnych zamówień składanych telefonicznie (pod numerem ……………), wysyłanych faksem (pod
numer ……………) lub mailem (pod adres ……………), określających rodzaj oraz ilość zamawianego
towaru.
Dostawy będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz
z rozładunkiem do pomieszczeń Magazynu Technicznego) na każdorazowe wezwanie Zamawiającego
w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia w godz. od 8:00
do 13:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
„Rozładunek” oznacza wyładowanie towaru przez Wykonawcę z pojazdu dostawczego (w tym
rozładunek towaru z palety) oraz złożenie go w pomieszczeniach Magazynu Technicznego w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, z zaznaczeniem, że czynności te odbywają się staraniem i na koszt
Wykonawcy.
Do poszczególnych dostaw Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru
będącego przedmiotem dostawy względnie inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, np. karty
charakterystyk, świadectwo dopuszczenia do obrotu, certyfikaty zgodności z określoną normą.
Zamawiający stwierdzi każdorazowo, na piśmie, czy dana partia towaru została dostarczona w sposób
zgodny z umową. Pisemne potwierdzenie dostawy danej partii towaru zgodnej z umową będzie
stanowiło podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie częściej niż raz w miesiącu. Faktura miesięczna będzie
obejmowała wszystkie dostawy (partie dostarczanego towaru), które zostały wykonane i potwierdzone
w sposób, o którym mowa w ust. 5 powyżej, za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca
rozliczeniowego. Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie później niż 15 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.
Jeżeli termin dostawy wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu
Technicznego dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie dostawy.

§3
1. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 1 ust. 5 i 6 umowy, na podstawie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Termin płatności Strony ustaliły na 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiającemu.
4. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności nie większe niż 90 dni kalendarzowych nie daje
Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonywaniem dostaw objętych umową.
5. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia kar umownych naliczonych na
podstawie § 4 umowy.
6. Należność będzie przekazywana na konto Wykonawcy przelewem, na wskazany w fakturze rachunek
bankowy.
7. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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8. W przypadku opóźnienia w płatnościach, zapłata przez Zamawiającego należności za wykonane
dostawy zostanie w pierwszej kolejności zaliczona przez Wykonawcę na poczet zaległego świadczenia
głównego.
§4
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 1 umowy, w razie rozwiązania lub odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca;
2) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 1 umowy, za zaprzestanie wykonywania
obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego;
3) 0,2% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 1 umowy, w przypadku nie dostarczenia towaru
w terminie wynikającym z umowy, a także za opóźnienie w usunięciu wad w terminie gwarancji
jakości lub rękojmi za wady za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) 0,5% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 1 umowy, w przypadku dostarczenia przez
Wykonawcę towaru niezgodnego z umową;
5) 5% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 1 umowy, za naruszenie zakazu określonego
w § 9 umowy.
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej
szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.
§5
1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości bądź w części w przypadku:
1) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z umową, w sposób niezgodny
z umową lub z opóźnieniem;
2) gdy Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny, po
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia wykonania
obowiązków umownych.
2. Termin do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z powyższych okoliczności wynosi 30 dni od daty, kiedy Zamawiający dowiedział się
o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie roszczenie o zapłatę
za towary już dostarczone i przyjęte przez Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały
zakres przedmiotu umowy, w tym przedmiot dostawy, na okres 12 miesięcy, licząc od daty wystawienia
przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy.
2. Zamawiający w okresie gwarancji jakości będzie zgłaszać Wykonawcy ujawnione wady lub usterki
faksem lub w formie elektronicznej. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi
do 3 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Stwierdzenie wad oraz
naprawa lub wymiana wadliwego przedmiotu dostawy będą potwierdzane protokolarnie. Termin
dostarczenia wymienianego towaru nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty dokonania
zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty transportu przedmiotu podlegającego gwarancji jakości lub
rękojmi za wady.
4. Wszelkie czynności związane z ustaleniem istnienia wad będą dokonywane na koszt Wykonawcy.
5. Niezależnie od zasad dotyczących gwarancji jakości, o których mowa w niniejszej paragrafie,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne producentów. Gwarancja producenta jest
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udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego wyboru może
wykonywać uprawnienia z gwarancji, określonej w ust. 1 - 4 powyżej lub gwarancji określonej w karcie
gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy z terminem ważności (przydatności do
stosowania) nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do pomieszczeń Magazynu
Technicznego.
7. Strony nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
§7
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, w tym wad jakościowych
towaru lub niezgodności z zamówieniem, w tym np. w niewłaściwym opakowaniu lub niedoborów
ilościowych, Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru, o czym niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad,
tożsamego pod względem ilościowym i jakościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni
roboczych od momentu zgłoszenia braków i/lub wad przez Zamawiającego. Wykonanie tego
obowiązku nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) i 4)
umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem.
§8
1. Strony ustanawiają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy:
1) ze strony Zamawiającego: Barbara Bierza - tel. 32/43-28-260,
2) ze strony Wykonawcy: ………………………… - tel. …………………………
2. Strony zgodnie oświadczają, że umową udzielają wymienionym powyżej osobom umocowania do
bieżących kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i odbierania dokumentów.
§9
1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z umowy.
2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego
Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej.
§ 10
Umowa obowiązuje w okresie: od dnia zawarcia umowy do 31.01.2019 r. lub do czasu wykorzystania
zakładanych ilości wynikających z Formularza asortymentowo - cenowego Wykonawcy (Załącznika nr 1
do umowy) w zależności, które z powyższych nastąpi wcześniej.
§ 11
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do zmiany ustawowej stawki podatku VAT - w takim
przypadku zmianie może ulec wysokość stawki i kwoty podatku oraz wysokość cen jednostkowych
brutto oraz łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, z terminem od dnia wejścia w życie tej
zmiany;
2) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do obniżenia cen jednostkowych poszczególnego
asortymentu wynikających z cennika Wykonawcy - w takim wypadku zmiany umowy będą mogły
dotyczyć zmiany wysokości brutto wynagrodzenia Wykonawcy;
3) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do wstrzymania produkcji produktu lub produkt
zostanie wycofany ze sprzedaży - w takim wypadku Wykonawca zaoferuje produkt równoważny
dla produktu, którego produkcja została wstrzymana, lub dla produktu wycofanego, w tej samej
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ilości, jednak nie droższy niż pierwotnie zaoferowany w postępowaniu, oraz o parametrach nie
gorszych niż produkt, którego produkcja została wstrzymana, lub niż produkt wycofany.
§ 12
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca ma prawo się
kontaktować w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: kancelaria@psychiatria.com;
3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną,
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) Wykonawca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:
1) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
roszczeń mogących wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, wynikającego z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwanej dalej Ustawą KC;
2) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe
Wykonawcy.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy KC oraz inne znajdujące
zastosowanie do wykonania umowy przepisy prawa powszechnego.
§ 14
Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 15
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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2. Podpisujący umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu których występują,
a zawarcie umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż ponoszą wszelką
odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez umocowania lub
z przekroczeniem jego zakresu.

Zamawiający

Wykonawca

……………………………………………………

……………………………………………………
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