załącznik nr 2

ZOLiRM.IV/381-07/17

(WZÓR)
UMOWA NR ....... / 2017
zawarta dnia ...............2017 r. w Poznaniu pomiędzy:
Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
61-044 Poznań
ul. Mogileńska 42
NIP 782-14-13-161
REGON 631137029
reprezentowanym przez:
1. Irenę Majer – Dyrektora
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
..........................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa pieluchomajtek dla osób dorosłych i akcesoriów pielęgnujących dla
pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu i
Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
przyjętą ofertą Wykonawcy.
2. Wykonawca prowadzić będzie dostawę w oparciu o własne środki niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu handlowego zgodnie z
wymaganiami obowiązującego prawa.
4. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, do siedziby Zamawiającego tj. ul.
Mogileńska 42 w Poznaniu i ul. Cysterek 5 w Owińskach
§ 2.
1. Strony ustalają, że dostawy pieluchomajtek będących przedmiotem zamówienia będą odbywać się w okresie
od dnia podpisania umowy do 24 miesięcy tj. do dnia ……...
2. Dostawy jednorazowa w okresie obowiązywania niniejszej umowy będą odbywać się wg potrzeb zgłaszanych
przez Zamawiającego: telefonicznie lub drogą elektoniczną, do siedziby Zamawiającego tj. ul. Mogileńska 42 w
Poznaniu (2x w miesiącu do godz. 14.00) i ul. Cysterek 5, Owińskach (1 x w miesiącu do godz. 14.00) w
terminie do 5 dni od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
3. W przypadku uzasadnienia przez Wykonawcę, że wykonanie dostawy jednorazowej nie było możliwe w
terminie o którym mowa w ust. 2, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy tzn. w przypadku
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zaistnienia siły wyższej (m.in. klęska żywiołowa) Zamawiający ma prawo przedłużyć termin dostawy
jednorazowej.

§ 3.
1.

Lp.

1

2

3
4

2.
3.
4.
5.
6.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy umową ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą:

Nazwa Produktu

Pieluchomajtki
dzienne

Pieluchomajtki
nocne

Akcesoria
pielęgnujące

Rozmiar

S (50/60-85/90
cm)
M (70/90-110/120
cm)
L (100/120-150
cm)
S (50/60-85/90
cm)
M (70/90-110/120
cm)
L (100/120-150
cm)

Szacowana ilość
w szt. na 24
miesiące

Cena
jednostkowa
wraz
z
podatkiem
VAT w zł

Razem
wartość wraz z
podatkiem w
zł

Nazwa własna
oferowanego
produktu

1 000
35 600
53 600
1 000
25 520
39 440
78 800

Razem cena za całość zamówienia wraz z podatkiem VAT (PLN)

Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Dostawy jednorazowe przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będą wg cen jednostkowych z
oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Strony ustalają, że ceny jednostkowe pieluchomajtek będące przedmiotem umowy mogą ulec zmianie tylko z
powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości pieluchomajtek będących przedmiotem niniejszej
umowy, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na możliwości zakupu większej lub mniejszej ilość
pieluchomajtek wskazanych w ust. 1 do 20% ilości w okresie obowiązywania umowy (24 miesiące).
§ 4.

1.

2.
3.
4.

Potwierdzeniem odbioru dostawy zamówionej partii pieluchomajtek, o których mowa w § 1 ust. 1, będzie
dokument odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, o których
mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, potwierdzający ilość i rodzaj dostarczonych pieluchomajtek.
Podpisanie protokołu odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi w terminie do 30 dni,
od dnia jej doręczenia do siedziby Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.
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§5
1.
2.

Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: ..................
Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: .....................
§ 6.

1. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumianej jako
przekroczenie terminu dostawy jednorazowej, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,8% wartości dostawy jednorazowej za każdy dzień
opóźnienia.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy rozumianego jako:
a) niedostarczenie zamówionej ilości pieluchomajtek będących przedmiotem dostawy jednorazowej,
b) dostarczenie pieluchomajtek będących przedmiotem dostawy jednorazowej innych niż wynikających ze
złożonego zamówienia jednorazowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości dostawy jednorazowej za każdy
dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. W przypadku regulowania wynagrodzenia dla Wykonawcy, po terminie określonym w § 4 ust. 3 Wykonawca ma
prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar
umownych.
§ 7.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności:
a) dwukrotnej zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, rozumianej jako dwukrotne przekroczenie
terminu dostawy jednorazowej, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
b) jednorazowej rażącej zwłoki Wykonawcy rozumianej jako okres przekraczający 2 dni od daty wymaganej
dostawy,
c) trzykrotnej reklamacji dostarczanych przez Wykonawcę pieluchomajtek będących przedmiotem umowy z
uwagi na złą jakość lub braki ilościowe,
d) podwyżki cen przez Wykonawcę.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym a także w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, w
szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zdanie poprzedzające nie narusza
uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy,
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z
umową, lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków realizacji prac określonych w niniejszej
umowie albo narusza opisane obowiązki stron, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.
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4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 8.
Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje
roszczenia do Zamawiającego.
§9
1.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:
a) zmiana wielkości wynagrodzenia umownego:
o gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT (podwyżka lub obniżka), oraz zmianie ulegnie
stan prawny, jako zdarzenie zewnętrzne, a zdarzenie to ma wpływ na wynagrodzenie, niezależne
od woli stron - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego,
b) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia:
o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;
c) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach
wystąpienia:
o zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji
zamówienia;
o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością
zmiany okresu realizacji umowy;
o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w
wykonaniu usługi Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;
o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego;
d) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia:
o jeśli materiał zostanie wycofany przez producenta ze sprzedaży, co zostanie udokumentowane
należycie przez Wykonawcę przez przekazanie oryginału oświadczenia producenta, Zamawiający
dopuszcza zamianę produktu na innych zamiennik dostępny na rynku, który posiada parametry
techniczne nie gorsze niż produkt referencyjny opisany w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zweryfikowania oświadczenia wykonawcy w tym zakresie;
e) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą:
o
wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia
zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie
dopuszczona;
o
modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia;
o
istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
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1.
2.
3.
4.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile
ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom
powszechnym w Poznaniu.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

.............................
ZAMAWIAJĄCY:

...............................
WYKONAWCA:
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