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Załącznik nr 4

Projekt umowy
Zawarta dnia xx.xx.2021 w Andrychowie pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym z siedzibą ul. Dąbrowskiego 19,
34-120 Andrychów, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000015878
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Szpitala zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. …………………………………………..
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
uregulowanego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca sprzedaje,
a Zamawiający nabywa artykuły nabiałowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w ofercie cenowej stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
§2
Całkowita wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty brutto xxxxxxxxxxxzł.
(słownie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) zgodnie ze złożoną ofertą.
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§3
Wykonawca zobowiązuje się
Dostarczać asortyment dopuszczony do sprzedaży.
Dostarczać asortyment nie wykazujący oznak nieświeżości lub zepsucia, świeży, zgodnie
z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz
okresem przydatności do spożycia dla danego produktu.
W zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych
opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie produktu (skład),
informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz
gramaturze.
Dostarczać produkty pierwszego gatunku.
Dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające
wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte
w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne
terminy ważności do spożycia.
Dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami
sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych
i odżywczych.
Wykonawca oświadcza, że warunki produkcji i dostawy będą realizowane zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami HACCP.
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8. Realizować zamówienia do siedziby Zamawiającego środkami transportowymi
dostosowanymi do przewozu przedmiotu zamówienia, w warunkach zapewniających
utrzymanie właściwej ich jakości.
9. Zagwarantować dowóz produktów w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest
PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością tak, by dostawy realizowane były
zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu
higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia,
temperatury przewozu).
10. Dostarczać zamówiony asortyment na bieżąco – codziennie od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 600 - 700 własnym transportem
na swój koszt po uprzednim zamówieniu w formie telefonicznej, złożonym na dzień przed
terminem dostawy. Ilości i rodzaj dostarczonego towaru ma być zgodny ze złożonym
zamówieniem.
11. Wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,
znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na
koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.
12. Każdorazowego uzgadniać z Zamawiającym terminu i godziny dostawy.
§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowej zamawianego towaru w zależności
od aktualnych potrzeb.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru pod względem:
a) jakości towaru,
b) ilości towaru.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający niezwłocznie powiadomi
o tym Wykonawcę oraz prześle protokół reklamacyjny drogą faksową.
Nierozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminie 24 godzin, spowoduje
naliczenie kary umownej.
3. Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy w miejsce
reklamowanych artykułów, artykuły wolne od wad lub odpowiednio brakujące artykuły –
w ciągu 3 godzin.

1.

2.
3.
4.

§5
Zapłata za otrzymany towar będzie realizowana przelewem bankowym w terminie do
30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i potwierdzenia odbioru
dostawy
przez
Zamawiającego
na
konto
bankowe
Wykonawcy
nr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
W przypadku zmiany rachunku bankowego, Wykonawca sporządzi stosowny aneks
i dostarczy go Zamawiającemu.
Za termin zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu przez
Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada
NIP 551-21-23-091.
Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest*) podatnikiem podatku VAT i posiada NIP
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xxxxxxxxxxxxxx .
§6
1. Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto przez cały okres trwania umowy
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny brutto w następującej sytuacji:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie
netto oraz ceny jednostkowe artykułów netto pozostają bez zmian, a zmianie ulega tylko
wysokość podatku VAT – oraz odpowiednio wynagrodzenie brutto i ceny jednostkowe
artykułów brutto,
b) korzystania przez Zamawiającego z czasowych promocji cen artykułów, objętych
przedmiotem umowy, gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przypadku
promocji, wskazując który artykuł jest nią objęty, w jakim okresie trwa promocja oraz
cenę promocyjną,
c) zmiany wielkości opakowania- z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do
ceny jednostkowej za artykuł, o ile zmiana taka nie będzie skutkować zmniejszeniem
ilości sztuk dostarczanego asortymentu oraz nie będzie skutkować zwiększeniem
należnej Wykonawcy ceny za dostarczenie tego asortymentu w stosunku do jego ilości
i ceny określonych w ofercie
3. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§7
Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania wierzytelności wynikających z realizacji
niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz w przypadku opóźnienia
dostawy zamówionego towaru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do
wykonania obowiązków umownych pod rygorem odstąpienia od umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,
b) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,
c) opóźnienia w wykonaniu umowy, w wysokości 100zł za każdy dzień opóźnienia,
d) nierozpatrzenia przez Wykonawcę reklamacji w terminach o których mowa w § 4 ust
2 i 3, w wysokości 100zł. za każdy dzień zwłoki.
e) w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt. a) -f), Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia ewentualnej kary umownej z wystawionej
faktury.
4. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody.
§9
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1. Poza sytuacją, o której mowa w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych, § 8
umowy oraz sytuacjami określonymi w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający
zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,
b) stwierdzenia, że dostarczane artykuły nie odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w SIWZ lub wskazanym przez Wykonawcę w jego ofercie,
c) potwierdzających się nieterminowych dostaw, tj. co najmniej dwukrotnej
nieterminowej realizacji jednostkowego zamówienia,
d) co najmniej dwukrotnego naruszenia terminu rozpatrzenia reklamacji,
e) co najmniej dwukrotnego dostarczenia artykułów z wadami jakościowymi,
f) co najmniej dwukrotnej dostawy artykułów poza miejsce określone w Umowie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania
przyczyny odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy.
3. W przypadkach, o których mowa w ustępie 1 pkt. a)-f), 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.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z padaniem uzasadnienia.
§ 10
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych
na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw na rzecz Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego również w czasie:
1) nadzwyczajnych zdarzeń w czasie pokoju,
2) zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
3) wojny.
§ 11
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony (12 miesięcy) i obowiązuje od dnia
xx.xx.2021r. do dnia xx.xx.2022r.
2. Umowa wygasa lub rozwiązuje się:
a) z upływem okresu obowiązywania,
b) z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty przeznaczonej na dostawy określonej w § 2
z zastrzeżeniem wynikającym z § 10 i możliwościami przewidzianymi
w art. 144 Pzp.
c) na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy
w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności.
§ 13
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać
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polubownie.
2. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Wykaz załączników do umowy:
1. Załącznik nr 1 formularz asortymentowo – cenowy.

Wykonawca

Zamawiający

akceptuję projekt umowy
………………………………
/Pieczątka i podpis Wykonawcy/
*) niepotrzebne skreślić
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