Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
PP-2711/9/2021

UMOWA DOSTAWY
/wzór/
zawarta w dniu …………………..………… roku w Rzeszowie pomiędzy:
Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie ul. Warzywna 3, 35-310 Rzeszów wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000003893, reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
o następującej treści:

Niniejsza umowa zawarta w wyniku Wyboru Wykonawcy Zapytaniu ofertowym pn. „Sukcesywna dostawa

środków i sprzętu do utrzymania czystości
Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/9/2021

dla

potrzeb

Wojewódzkiego

Zespołu

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna środków i sprzętu do utrzymania czystości (zwana dalej
przedmiotem umowy), określonych co do rodzaju, ilości i ceny w Ofercie Wykonawcy z dnia ………………….
r. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z podaniem wartości zawiera:
− Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowiący jej integralną część,
− Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy stanowiący jej integralną część.
2. Ilość zamawianego towaru określa każdorazowo Zamawiający uwzględniając swoje zapotrzebowanie.
3. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przedmiocie ilości towaru, jaką ma
zamówić w wykonaniu umowy. Zamawiający zastrzega, iż umowa będzie realizowana zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem Zamawiającego, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, co oznacza, iż
w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może zamówić mniejszą ilość towaru, aniżeli wskazana
w ofercie i w umowie, a Wykonawcy nie będą w takim wypadku przysługiwały jakiekolwiek roszczenia
względem Zamawiającego.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywiście dostarczoną Zamawiającemu ilość towaru.
5. Zamawiający zastrzega, iż umowa będzie realizowana zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem
Zamawiającego, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, co oznacza, iż w trakcie obowiązywania
umowy Zamawiający może zamówić mniejszą ilość towaru, aniżeli wskazana w ofercie i w umowie,
a Wykonawcy nie będą w takim wypadku przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego, na bieżąco, o wszelkich promocjach, rabatach,
zniżkach sezonowych cen przedmiotu zamówienia, umożliwiając Zamawiającemu nabycie ich za cenę niższą
niż określona w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
7. Ustalone w ofercie Wykonawcy, w umowie oraz załącznikach do umowy ilości są szacunkowe, tym samym ilość
przedmiotu zamówienia może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
8. Zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, w ujęciu asortymentowym jak
i ilościowym, nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
9. W przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie
zrealizowania zapotrzebowania ilościowego określonego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy i Wykonawcy
nie będą służyć żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmniejszenia przedmiotu zamówienia wyszczególnionego
w Załączniku nr 2 do umowy.
§2
Termin realizacji umowy
1. Strony zawierają umowę na okres od dnia …………………….. do dnia ……………………..…… r.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia cząstkowego. Zamówienia cząstkowe odbywają się w formie pisemnej pocztą lub sieć Internet na
adres e-mail: ………………………………………………….
§3
Warunki dostawy
1. Dostawa przedmiotu zamówienia
odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu
Zamawiającego, zlokalizowanego w Rzeszowie, przy ulicy Warzywnej 3, 35 – 310 Rzeszów (poziom -1),
w terminie określonym w § 2 ust. 2, niezależnie od ilości zamawianego przedmiotu zamówienia.
2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą oraz składania zamówień, o których mowa w niniejszym
paragrafie jest Pani Marta Namieta lub osoba przez nią upoważniona, tel.: 17 86 69 673,
email: n.namieta@wzsrzeszow.pl
3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest …………………..tel:………………..,
email:…………………………………..
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wolny jest od wad i spełnia wszelkie wymagane normy.
5. Wykonanie dostawy następuje z momentem potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia przez
przedstawiciela Zamawiającego.
§4
Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie do
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, której podstawą wystawienia będzie
potwierdzenie odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
przesyłanie faktur VAT pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wzsrzeszow.pl , bądź pisemnie na adres
siedziby Zamawiającego.
2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelania środków
przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy (złożenie polecenia przelewu).
3. W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy
dzień opóźnienia w zapłacie.
4. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia będzie ustalane w oparciu o ilość rzeczywiście
dostarczanego przedmiotu zamówienia.
§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego w przypadku realizacji umowy w zakresie
obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy określone w Ofercie Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust.
1 na kwotę brutto …………………….. (słownie:……………………………………………………..), w tym kwota
podatku VAT w wysokości: …………………..(słownie: ……………………………………) kwotę netto
………………(słownie: ……………………………………………………..).
2. Ceny jednostkowe netto określone w Formularzu cenowym, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie będą podlegały
waloryzacji w trakcie trwania umowy.
3. W trakcie trwania umowy ceny nie będą zmieniane z zastrzeżeniem:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku cena jednostkowa brutto może ulec
zmianie w górę lub w dół, w zależności od wysokości stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT, może się

zmieniać zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi w tych sprawach, po przedstawieniu
Przełożonej Pielęgniarek informacji na temat dotychczasowych cen i cen po zmianie. Zmiany cen,
o których mowa mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów. Cena jednostkowa netto
nie może być podwyższana,
b) § 1 ust. 5.
4. Wartość każdorazowego zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym: opakowania, oznakowania, stosownego ubezpieczenia
przewozowego, koszt transportu, spedycji, załadunku i wyładunku i innych.
5. Płatności za dostawę produktów będą realizowane sukcesywnie, za wykonane dostawy (Wykonawca wystawi
fakturę po każdej zrealizowanej dostawie). Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie jedynie za
zrealizowane zgodnie z umową dostawy, które będzie obliczane na podstawie ilości rzeczywiście
dostarczonych produktów oraz ich cen jednostkowych.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20%
niezrealizowanej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.1,
b) za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,5% niezrealizowanej części złożonego zamówienia za
każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w wykonaniu reklamacji, w wysokości 0,5% wartości dostarczonego,
a zakwestionowanego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
d) za niezrealizowanie poszczególnej dostawy, w wysokości 20% wartości złożonego zamówienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT
dotyczącej realizacji tego zamówienia lub kolejnych zamówień.
4. Strony ustalają, iż w przypadku odmowy/opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający
zakupi dany przedmiot zamówienia u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnicą kosztów wynikającą
z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę. Decyzja o zakupie przedmiotu
zamówienia u innego Wykonawcy podejmowana będzie z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego. Podstawą
do zwrotu różnicy będzie faktura wystawiona przez innego Wykonawcę, u którego dokonany zostanie zakup.
5. Zakup, o którym mowa w ust. 4 skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu.
§7
Odstąpienie od umowy
1. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:
a) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,
b) opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 7 dni,
c) niezgodna z zamówieniem realizacja poszczególnych dostaw przez Wykonawcę,
d) powtarzające się opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu
zdarzenia określonego w ust.1.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanego zakresu umowy.
§8
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy
1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
1) numeru katalogowego produktu;
2) nazwy produktu przy zachowaniu wszystkich jego parametrów;

2.

3.
4.

5.

6.

7.

3) sposobu konfekcjonowania;
4) liczby opakowań;
5) zaistnienia możliwości obniżenia ceny;
6) zmian korzystnych dla Zamawiającego.
Zmiany określone w ust. 1 nie wymagają aneksu do umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie mogą
skutkować wzrostem ceny jednostkowej i maksymalnej wartości umowy i wymagają uprzedniej zgody
Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku sytuacji określonych
w § 5 ust. 3 lit a-b.
Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu
realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy - zmiana przepisów
prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania
w pierwotnym okresie obowiązywania umowy maksymalnej wartości umowy wskazanej w § 5 ust. 1 umowy,
wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana terminu obowiązywania umowy wymaga aneksu, z tym, że
Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem
terminu na jaki została ona zawarta. Termin zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego,
jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą nastąpić w przypadku poinformowania Zamawiającego
przez Wykonawcę o okolicznościach uzasadniających ich wprowadzenie, pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do dokonania zmiany.
Wszystkie postanowienia, o których mowa w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia
takiej zgody. Zgody Zamawiający udziela w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Gwarancja

1. Dostawca zapewnia, że przedmiot umowy jest nowy i wolny od wad.
2. Dostawca udzieli gwarancji na produkty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z gwarancją producenta lub
jego przedstawicielstwa w Polsce.
3. Dostawca zapewnia transport wadliwego asortymentu i dostawę wymienionego asortymentu na własny koszt.
4. Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy/jego partii niezwłocznie, nie później niż
w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
2. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności pieniężnych
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

