Zał. nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy

UMOWA NR ………………..
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
zawartej w dniu ............................... 2020 roku w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy:
SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA KRYZANA
w Starogardzie Gdańskim, (kod 83-200), ul. Skarszewska 7, działającym na podstawie wpisu do Rejestru w
Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z
dnia 26.03.2001 r., nr KRS 0000004396, NIP 592-18-67-506, Regon 000293611, reprezentowanym przez –
Lek. med. Jacek Bielan – Dyrektor Szpitala
zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a firmą:
………………………………….……………………………….
…………………………………….…………………………….
…………………………...…….……………………………….
: ……………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1.

…………………………………………….…………..

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”
o następującej treści:
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6.

1.
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§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla
Zamawiającego wskazanych w formularz cenowy na dostawę środków ochrony osobistej – PAKIET nr … ,
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………..r. (zał. nr 2 do umowy) - zwanych w dalszej części umowy
Towarem.
Wartość niniejszej umowy wynosi:
…………………… zł netto, ……………………zł brutto
Towar dostarczony przez Wykonawcę musi być nowy, nieużywany, nieuszkodzony, w ilości, asortymencie,
o parametrach i cenach określonych w ofercie Wykonawcy oraz zgodny z wymaganiami określonymi w
zapytaniu ofertowym.
Towar musi posiadać aktualne certyfikaty oraz deklaracje zgodności oraz winien być dopuszczony do obrotu
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówienia w zmniejszonych ilościach lub całkowitej
rezygnacji z dokonania zamówienia niektórych artykułów. Wykonawca może domagać się zapłaty
wynagrodzenia za przedmiot umowy tylko w ilości faktycznie zamówionej i dostarczonej.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do jakości i parametrów towaru mają zastosowanie
zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania.
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówienie w terminie do 20 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej umowy. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy przypadających w tych dniach).
Wykonawca o dokładnym terminie i godzinie dostawy powiadomi Zamawiającego e-mailem lub
telefonicznie.
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Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy
do magazynu Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00.
Ze względu na warunki dojazdu, transport przedmiotu umowy może odbywać się samochodami o ładowności
nie większej niż 6 ton.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnego z załącznikiem nr 1 do umowy i ofertą
Wykonawcy (załącznik nr 2) oraz przedłożenia wraz z dostawą:
1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów wymaganych przez ustawę z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) lub/i ustawą z dnia 9 października
2015 r., o produktach biobójczych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2231 ze zm.)
2) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów – kart charakterystyki w języku
polskim dla asortymentu o standardzie jakościowym spełniającym wymagania zapytania ofertowego i
umowy.
Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające identyfikacje towaru, co do tożsamości.
Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze towaru braków
ilościowych w poszczególnych opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego towaru oraz towarów
przeterminowanych, braku ważnych dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 lub w przypadku
uszkodzenia towaru.
Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji po odbiorze w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
Reklamacje będą składane telefonicznie, faksem, lub e-mailem i każdorazowo niezwłocznie potwierdzone na
piśmie.
Towarem wadliwym jest towar niespełniający jakichkolwiek wymogów określonych w ust. 1, 2, 3 i 4.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 5 dni roboczych od
dnia otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w ust. 5.
W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone
Wykonawcy na jego koszt.
§4
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony towar nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w
szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106e ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług zgodnie, z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny
jednostkowe i prawidłowe kwoty należności.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego i z tych względów zgodnie z art.
490 § 2 k.c. nie będzie przysługiwać mu uprawnienie o którym mowa w art. 490 § 1 k.c.
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez
Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w
związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody
Zamawiającego.

§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:
1) Wykonawca, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, nie wykona przedmiotu
zamówienia w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 2 miesięcy, od dnia upływu terminu, o którym
mowa w § 2 ust. 1.
2) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 5
dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 3 - 7 ze skutkami określonymi w
§ 6 ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 2 miesięcy, od dnia
upływu terminu trzeciej wymiany zakwestionowanego towaru.
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§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy
dzień opóźnienia/zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1.
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy
dzień opóźnienia/zwłoki w wymianie towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez
Zamawiającego) ponad termin określony w § 3 ust. 7.
W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad 1 dzień roboczy Zamawiający, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić
przyjęcia spóźnionej dostawy. W takim przypadku Wykonawca - niezależnie od odpowiedzialności za
zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 1 - zobowiązany będzie do pokrycia ewentualnej różnicy
pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy
Zamawiający jest uprawniony do wymierzenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto
umowy, o której mowa w § 1 ust.2.
Powyższe (ust. 1-4) kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego (przenoszącego wartość zastrzeżonej kary w rozumieniu art. 484 § 1 k.c.) na zasadach
ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
Kary umowne nie będą przysługiwać Zamawiającemu, jeżeli umowa nie została zrealizowana lub zostało
zrealizowana z opóźnieniem z powodu zdarzenia o charakterze „siły wyższej” tj. gwałtownego,
nieoczekiwanego i niemożliwego do przewidzenia działania sił przyrody lub nadzwyczajnych zdarzeń natury
społecznej (strajki, zamieszki).
Za towar niedostarczony w terminie (nieterminową dostawę) uznaje się także towar, który nie spełnia
warunków określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy lub towar uszkodzony.
Wysokość kar umownych wskazanych w ust. 1 – 3 nie może przekroczyć 70 % wartości brutto umowy
wskazanej w § 1 ust.2.
§7
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że w
umowie określono inaczej.
Spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu, przez
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

Załączniki:
1. Kserokopia zapytania ofertowego
2. Kserokopia oferty wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

