Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)
oznaczenie sprawy FDZP.226.07.2019

Umowa nr FDZP.226.07.2019 pakiet nr ….

zawarta w dniu .......................................r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego
20/22, NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr 0000001945, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dariusza Bierłę

-

Dyrektora ZZOZ

a
…...................................................................................................zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1) ...............................

-

...........................

2) ...............................

-

...........................

w rezultacie dokonanego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i wyrobów biurowych - została zawarta
umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia
w ilości i o parametrach określonych w załączniku nr 1A do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia- pakiet nr ….
3. Integralną część umowy stanowią:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- oferta przetargowa Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom
określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w jego ofercie.
§2
1. Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
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2. Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej
w załączniku nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewiduje możliwość
przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej
nieważności.
§3
1. Ceny jednostkowe na dostarczany przedmiot zamówienia określa wypełniony przez
Wykonawcę załącznik nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będący
częścią umowy.
2. Wartość całej umowy wynosi ................................... zł brutto.
§4
1. Wykonawca gwarantuje stałość ceny na dostarczany przedmiot zamówienia przez cały
okres obowiązywania niniejszej umowy.
2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:
a) obniżenia cen jednostkowych przedmiotu zamówienia;
b) ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących
przepisów prawa podatkowego przedmiotu zamówienia, zmiana następuje po
podpisaniu stosownego aneksu do umowy, z tym że kwota netto wynagrodzenia
należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy
będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem,
że projekt aneksu przygotowuje Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie cen
z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem oraz do przedstawienia Zamawiającemu
stosowanego aneksu do umowy pod rygorem nieważności zmiany. W przypadku
urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmiana cen nastąpi z dniem wejścia w życie
zmiany podatku VAT.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny materiałów po uprzednim
podpisaniu stosownego aneksu z Wykonawcą.
§5
1. Częściowe dostawy będą realizowane na podstawie druku „zamówienie” przesłanego
faksem lub e-mailem w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia złożenia zamówienia- lecz
zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy.
2. Termin realizacji dostawy wynosi …....... dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
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3. Dostawy towaru odbywać się będą na koszt Wykonawcy do magazynu ZZOZ w Ostrowie
Wielkopolskim- Dział Logistyki Zewnętrznej w opakowaniach bezzwrotnych, oryginalnych
i zamkniętych.
4. Wykonawca wraz z każdą dostawą doręczy Zamawiającemu fakturę VAT.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych pozycji w ramach tego
samego pakietu, z tym, że zamówi nie mniej niż 60 % z danego pakietu.
8. W przypadku zwłoki w dostawie towaru lub dostarczeniu towaru niezgodnego z umową
Zamawiający ma prawo zakupić niedostarczony towar u innego sprzedawcy, a ewentualną
różnicą ceny obciążyć Wykonawcę.
§6
1. Zapłata za dostarczony towar następować będzie każdorazowo po dostawie kolejnej partii,
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w terminie do 60 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Zapłata realizowana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, przy
czym terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
a) za zwłokę w dostawie w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu
umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty
w ustawowej wysokości.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość kary umownej.
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§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
w sytuacji, gdy Wykonawca:
a) dostarczył przedmiot zamówienia niezgodny z załącznikiem 1A do siwz,
b) dwukrotnie przekroczył termin realizacji zamówienia częściowego, o którym mowa w § 5
ust. 2 umowy.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyny wskazanej w ust.1 pkt a przez Zamawiającego będzie
poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w
umowie postanowieniami.
3. Odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem następuje w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są:
a) ze strony Dostawcy – ...............................................
b) ze strony Zamawiającego - Włodzimierz Kubicki.
2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną ust. 1 lit. a i b
powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.
3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych
postanowień do niniejszej umowy.
§ 10
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wprowadzone na zasadzie art. 144
ustawy prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.

2. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na inne osoby wymaga pisemnej zgody
drugiej strony umowy przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 54 ust. 5 ustawy z
dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 217 z póź. zm. ).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania
cywilnego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem ich nieważności.
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5. Sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegać będą
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej
ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

