WZÓR

Umowa nr …/2019
W dniu ..................2019 r. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym KatowiceWschód w
Katowicach,
Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS 0000182167, REGON: 272165010, NIP: 643-10-05-873
zwanym w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Mariusza Nowaka

- Dyrektora
a

………………………….
zwanym w umowie Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………..
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych została
zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy są dostawy materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości
dla Zamawiającego na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień, o parametrach
i w asortymencie wskazanym w załączniku nr 1 – pakiet nr 6, zgodnie z ofertą będącą
podstawą wyboru Wykonawcy.
2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy foldery, katalogi bądź inną dokumentację
potwierdzającą parametry dostarczanych materiałów eksploatacyjnych do utrzymania
czystości a także instrukcję prania.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar zgodnie z zamówieniem do 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia zamówienia (pisemnie lub telefonicznie) do Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2.
2. Dostawy przedmiotu umowy odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 12:00.
Za datę i miejsce dostawy przedmiotu umowy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej
do odbioru tegoż towaru przez Zamawiającego.
3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym
po wyznaczonym terminie.
4. W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć produktów zgodnych z ofertą cenową
w terminie określonym w ust. 1 tego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu
produktów u innego dostawcy oraz obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie zakupionych
produktów.
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§3
Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się do:
1) terminowości dostaw;
2) zgodności asortymentu dostaw z zamówieniami;
3) dostaw towaru w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport i magazynowanie;

Wartość umowy
§4
1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 strony ustalają na kwotę brutto:
............................................ zł (słownie:............................)
Na kwotę tę składa się:
kwota netto:........................ zł
kwota podatku VAT:............................. zł
2. W kwocie brutto wymienionej w ust. 1 zawierają się wszystkie koszty (tzn. m.in. cena towaru,
transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy) związane
z dostawami przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu,
z zastrzeżeniem, iż co najmniej 80% wartości zamówienia zostanie zrealizowana.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 20% wartości zamówienia
bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
5. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 20% wartości zamówienia,
a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
6. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku
zmiany stawki podatku VAT, z wyłączeniem ust. 8 tego paragrafu.
7. Zmiany stawki podatku VAT następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania
odpowiednich przepisów.
8. Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie
i nie wymaga zgody Zamawiającego.
Warunki i terminy płatności
§5
1. Zamawiający stosuje postanowienia art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, w związku z czym zapłata za wykonanie przedmiotu umowy przez
Zamawiającego nastąpi przelewem w formie podzielonej płatności na wskazane przez
Wykonawcę konto w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT,
po zgodnej z zamówieniem dostawie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania nazw produktów i numerów katalogowych
na fakturach i innych dokumentach przekazywanych Zamawiającemu, zgodnych z podanymi
w formularzu ofertowym.
3. Dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego uznaje się za dzień zapłaty na rzecz
Wykonawcy.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zapłaty za wykonanie przedmiotu
umowy kwot stanowiących zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, a w tym kar
umownych, o których mowa w § 9 i § 10 umowy.
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Zasady gwarancji
§6
Wykonawca udziela 18 miesięcznej gwarancji na mopy będące przedmiotem umowy, o którym mowa
w § 1, która obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu przedmiotu umowy.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od … r. do … r.
2. Umowa może być rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenie upływa z końcem kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym jedna ze stron złożyły oświadczenie o rozwiązaniu umowy
za wypowiedzeniem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, gdy Wykonawca
rażąco naruszy istotne postanowienia niniejszej umowy, w tym 3-krotnego pisemnego
upomnienia za opóźnienia w dostawie ponad termin określony w § 2 ust. 1.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, gdy Zamawiający
rażąco naruszy istotne postanowienia niniejszej umowy, a w tym gdy zwłoka w płatności
należności od Zamawiającego przekracza, co najmniej 3 okresy płatności.
5. W przypadku wyczerpania wartości umowy przed okresem jej zakończenia umowa ulega
rozwiązaniu z datą dokonania ostatniej wymaganej płatności.
W takim przypadku Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o tym fakcie
na 7 dni przez rozwiązaniem umowy.
6. Na zasadzie porozumienia stron umowę można rozwiązać w każdym czasie.
Odstąpienie od umowy
§8
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie do … r. w przypadku
uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy,
a w tym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów umownych lub nie realizuje umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania umowy, w wyznaczonym terminie nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy będzie realizowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia
zaistnienia zdarzenia powodującego odstąpienie od umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Kary umowne
§9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia
w dostawie ponad termin określony w § 2 ust. 1.
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§ 10
1. Zamawiający może żądać zapłaty od Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w przypadku
odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 w wysokości 5 % wartości netto
niezrealizowanych dostaw.
2. Naliczone w czasie obowiązywania umowy, jak i w związku z odstąpieniem od tej umowy kary
umowne są wymagalne pomimo rozwiązania lub odstąpienia od umowy, a zapłacone
nie podlegają zwrotowi.
3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego uzupełniającego
w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa całości szkody.
4. Kary będą potrącane automatycznie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają wiążące dla Stron w przypadku rozwiązania,
jak i odstąpienia od niniejszej umowy.
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) ze strony Zamawiającego
– Renata Prysok, tel. 32 73 57 408
2) ze strony Wykonawcy
– ................................................................tel..............................
2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany postanowień umowy.
§ 12
Przelew wierzytelności wynikającej z umowy przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§ 13
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
W przypadku zaistnienia sporu będzie on rozstrzygany przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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