Załącznik nr 2 do ZO
UMOWA ZP/BP/…/2018
zawarta ……….. 2018 r. w Jaworzu pomiędzy :
Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym
Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu
43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83
KRS 0000179093, Regon 000297603 NIP 937 14 94 573
zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
dr n. med. Grażynę Habdas – Dyrektor Szpitala
a
………………………………………
KRS/EDG: ……………., NIP: …………………, REGON: ……………………….
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:
…………………………………….
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w wyniku postępowania nr 44/BZLR/ZP/2018 Strony zawierają
umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą środków czystości i artykułów gospodarczych
dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala
Opieki Długoterminowej w Jaworzu, w asortymencie i ilościach określonych w załącznikach nr
…. do niniejszej umowy:
Część I zamówienia – zakup i dostawa papierów higienicznych i worków foliowych*;
Część II zamówienia – zakup i dostawa środków czystości*;
Część III zamówienia – zakup i dostawa specjalistycznych kuchennych środków czystości*;
Część IV zamówienia – zakup i dostawa artykułów gospodarczych i sprzętu gospodarczego*.
2. Zamawiający zastrzega, iż zakup środków czystości i artykułów gospodarczych będzie realizowany
do maksymalnej ilości określonej w załącznikach co oznacza, że Zamawiający nie jest
zobowiązany do nabycia od Wykonawcy maksymalnej ilości przedmiotu umowy.
3. Realizacja każdej z części ma charakter odrębnego zobowiązania.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment:
 z części I – zakup i dostawa papierów higienicznych i worków foliowych - zgodnie z
załącznikiem nr … do niniejszej umowy,*
 z części II – zakup i dostawa środków czystości - zgodnie z załącznikiem nr … do niniejszej
umowy,*
 z części III – zakup i dostawa specjalistycznych kuchennych środków czystości - zgodnie z
załącznikiem nr … do niniejszej umowy,*
 z części IV – zakup i dostawa artykułów gospodarczych i sprzętu gospodarczego - zgodnie z
załącznikiem nr … do niniejszej umowy,*
własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko, do magazynu gospodarczego – Oddział
Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży ul. Wapienicka 142, pawilon „OLIMP” lub
innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie jego obiektów, raz w miesiącu w
terminie do 15-tego każdego miesiąca, w środy lub czwartki (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych
od pracy) w godz. od 7ºº do 10ºº, w ilościach podanych przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego drogą telefoniczną lub e-mailową, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Jeżeli dostawa przypada w święto lub dzień wolny od pracy to Wykonawca jest zobowiązany ją
zrealizować w pierwszym następnym dniu roboczym.
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2. Zamawiający
zastrzega,
iż
zakup
przedmiotu
umowy
będzie
realizowany
do maksymalnej ilości określonej w załączniku/-ach nr…………. co oznacza, że Zamawiający nie
jest zobowiązany do nabycia od Wykonawcy maksymalnej ilości przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i ilości zamawianego przedmiotu
zamówienia w ramach wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić
zmienione bieżące potrzeby Zamawiającego.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu
niezrealizowania dostaw w pełnej ilości określonej w załącznikach do umowy.
§3
Wartość umowy
1. Zamawiający zobowiązuje się płacić za dostarczony towar cenę obliczoną jako iloczyn cen
jednostkowych i ilości faktycznie dostarczonych produktów.
2. Ceny jednostkowe oraz szacowaną ilość określają odpowiednio załączniki nr…. do niniejszej
umowy.
3. Maksymalną wartość brutto umowy ustala się na kwotę ………… zł brutto
(słownie: …………… złotych 00/100 brutto).
w tym dla poszczególnych części umowy:
Część I – zakup i dostawa papierów higienicznych i worków foliowych - ……..……….…. zł brutto*
Część II – zakup i dostawa środków czystości - …………….….... zł brutto*
Część III – zakup i dostawa specjalistycznych kuchennych środków czystości- ………..... zł brutto *
Część IV– zakup i dostawa artykułów gospodarczych i sprzętu gospodarczego - ………..….….. zł
brutto*
4. Cena ustalona w ust. 3 obejmuje należny podatek VAT oraz dostawę, a także wszelkie inne koszty
poniesione przez Wykonawcę w celu wykonania niniejszej umowy.
5. W czasie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie podwyższać cen określonych
w załącznikach od nr ……. stanowiących integralną część umowy.
6. Obniżenie ceny za przedmiot umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie
wymaga sporządzania aneksu do umowy.
§4
Warunki płatności
1. Z tytułu zrealizowanych dostaw Zamawiający będzie przekazywał należne Wykonawcy kwoty
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze, w terminie do
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu właściwie wystawionej faktury VAT za zrealizowaną
dostawę częściową.
2. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
3. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Należność będzie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………….
§5
Prawo opcji
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w postaci możliwości zamówienia dodatkowo do 20%
środków czystości i artykułów gospodarczych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, o
których mowa w § 1, w cenach jednostkowych określonych w załączniku nr …….. do umowy, na
warunkach i w terminach określonych w niniejszej umowie, a Wykonawca zobowiązuje się
uprawnienie to zrealizować w razie skorzystania z niego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w wysokości do 20%
od całości wartości przedmiotu zamówienia.
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§6
Termin realizacji umowy
Umowa zostaje zawarta na okres: od 1.12.2018 r. do 30.11.2019 r.

1.

2.

3.
4.
5.
a)
b)
6.
7.
8.
9.

1.
a)
b)
c)
d)
2.

3.

§7
Wymogi jakościowe
Wszelkie produkty muszą odpowiadać ogólnie przyjętym standardom jakościowym i być zgodne
z wymaganiami sanitarnymi. Do pierwszej dostawy środka czystości lub artykułów gospodarczych
i na każde wezwanie Zamawiającego należy załączyć atest jakości lub/i kartę charakterystyki
substancji niebezpiecznej.
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu oznaczonych próbek na część I i II
zamówienia w celu kontroli jakości dostarczanego towaru w trakcie realizacji umowy. Próbki
stanowić będą podstawę do ewentualnych reklamacji jakości towaru.
Wszystkie dokumenty związane ze środkami czystości oraz artykułami gospodarczymi winne być
w języku polskim.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy o terminie ważności nie krótszym niż
6 miesięcy, licząc od daty wydania produktu Zamawiającemu (jeśli dotyczy).
Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć w niezbędnym zakresie:
ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika
informację,
instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone
produkty wymagają szczególnych warunków magazynowania i przechowywania.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad – w tym prawnych i
fizycznych.
Zamawiający dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego w chwili dostawy.
W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadamia Wykonawcę niezwłocznie drogą
pisemną, faxem lub telefonicznie.
Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji niezwłocznie tj. do dostarczenia
przedmiotu zamówienia odpowiadających wymaganiom ilościowym i jakościowym w następnym
dniu roboczym. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia w wyniku reklamacji nastąpi na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
§8
Kary umowne
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:
niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminach i godzinach określonych w zamówieniu - w
wysokości 20% wartości danego zamówienia brutto;
niezałatwienia reklamacji w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 9 – w wysokości dwukrotności
wartości brutto reklamowanego towaru;
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności z
powodów określonych w § 7 ust. 1, w wysokości 20% wartości umowy określonej w § 3 ust.3;
za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10%
wartości umowy określonej w § 3 ust.3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w
Kodeksie cywilnym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownych, o których mowa w ust. 1 z
faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania w każdym
czasie w przypadku nieterminowej 3-krotnej realizacji dostaw oraz w przypadku naruszenia
istotnych postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w razie nieprzystąpienia do
wykonywania niniejszej umowy w przewidzianym w niej terminie, bądź też w razie opóźnienia w
dostawie przekraczającego 5 dni.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§10
Przedstawiciele
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktów ze sobą:
 Zamawiający: Referent ds. Organizacyjno-Logistycznych, Magazynier tel. 33/817 21 66 wew.
509, e-mail: logistyka.bzlr@wizja.net.pl
 Wykonawca: ……………….
2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 nie są uprawnienie do dokonywania zmian niniejszej
umowy w imieniu Stron umowy.
§ 11
Ubezpieczenia
Wykonawca posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej: …………………………………………………. oraz zobowiązuje się do jej utrzymania
przez okres obowiązywania rękojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis będą
przekazywane Zamawiającemu do 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
§ 12
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
za wyjątkiem § 3 ust. 6 oraz §10.
§ 13
Inne postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§14
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający :

Wykonawca :

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

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