Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8
ww. ustawy.

UMOWA Nr ............./20

zawarta

w dniu ……………… 2020 r.

pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
ul. Armii Krajowej 7, 98–200 Sieradz, NIP 827–18–31–912, REGON 001129641,
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem
KRS 0000102817, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
reprezentowanym przez:
1) Marka Neuberga p.o. – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
2) Annę Marczak – Głównego Księgowego
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
................................................................................................…………………………….
reprezentowaną przez:

.........................................................................……………………………………………

........…………………………………….............................................................................
NIP………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
o treści następującej:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego materiałów do sterylizacji wymienionych w załączniku o numerze
pakietu I do niniejszej umowy.
2. Ilości wyszczególnione w załączniku są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec
zmniejszeniu o 20 %.
3. Szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu bez prawa dochodzenia roszczeń z tego
tytułu przez Wykonawcę, poza roszczeniem o zapłatę za usługi już wykonane.
4. Zamawiający może zmienić ilości w ramach zamawianego asortymentu w granicach
kwoty umowy. Ceny jednostkowe za usługi nie ulegną zmianie przez cały okres
trwania umowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż cały asortyment objęty niniejszą umową jest materiałami
fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej
jakości, oryginalnie zapakowanymi, nienoszącymi śladów otwierania.
§2
CENA UMOWY

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto..................………
…………………….), w tym podatek VAT ...... %.

zł

(słownie:

2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do
siedziby Zamawiającego, tj. Szpital Wojewódzki w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7.
3. Ceny jednostkowe, wielkość opakowań oraz ilość określa załącznik, o którym mowa w
§ 1 ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości cen netto przez cały czas
trwania umowy.
5. Strony postanawiają, że dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w wypadku
wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.), tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.),
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie
zmian, o których mowa w § 2 ust. 5.
7. W wypadku zmiany, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy
ponoszone przez Wykonawcę wynikające z konieczności zapłaty dodatkowych składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na
umowę o pracę lub umowę cywilnoprawnej, od której istnieje obowiązek
odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienia na rzecz Zamawiającego.
10.W przypadku zmiany, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawcy poniosą w
związku ze wskazaną powyżej zmianą przepisów prawa, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.
11.Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, wprowadzenie zmian
wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę
oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia
zmian, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2-4, wraz z dokumentami potwierdzającymi
ich poniesienie celem weryfikacji przez Zamawiającego.
12.W przypadku wykorzystania limitu łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 2 ust. 1, umowa wygasa.
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§3
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie ustalone na podstawie umówionych cen jednostkowych określonych
w załączniku do umowy oraz ilości rzeczywiście zrealizowanych dostaw.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie
60 dni od daty dostarczenia faktury wraz z towarem.
3. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze jest tożsamy
z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników VAT, z zastrzeżeniem
przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług.
W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie będzie zgodny z rachunkiem
wskazanym w rejestrze podatników VAT, a Wykonawca nie będzie podlegał
zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do
przedłożenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze
w terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokument potwierdzający
zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze podatników VAT, Zamawiający ma
prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze
podatników VAT. W tym wypadku, uznaje się, że Zamawiający prawidłowo wykonał
swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują
z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze
podatników VAT oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego braku obowiązku
rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty
wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez
Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku.
Strony zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub
zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być podstawą
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

*postanowienia § 3 ust. 4 i ust. 5 obowiązują w przypadku, gdy łączna wartość umowy
przekracza kwotę 15.000,00 zł brutto
§4
DOSTAWA
1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu umowy w
uzgadnianych na bieżąco wielkościach i asortymencie w terminie … dni roboczych
/poniedziałek-piątek/ od daty złożenia zamówienia.
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2. Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji:
……………………………………………………
tel. …....…………………………….…………….
fax. …………....………………………………….
e-mail ………….........……………………………
3. Miejscem wykonania dostawy i odbioru przedmiotu umowy jest siedziba
Zamawiającego – Centralna Sterylizatornia w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do
piątku w dni robocze.
4. Jeżeli dostawa przedmiotu umowy będzie wypadała w dniu ustawowo wolnym od pracy
lub poza godzinami pracy Zamawiającego, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu
roboczym po wyznaczonym terminie.
5. Wszelkie szkody powstałe podczas dostawy oraz powstałe w związku z dostawą
przedmiotu umowy transportem Wykonawcy, obciążają Wykonawcę.
6. Wykonawca zapewni realizację dostawy na własny koszt i ryzyko w odpowiednich
opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe
dostarczanych asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.
7. Wykonawca zapewnia, że oferowany towar jest dopuszczony do obrotu na obszarze
Polski zgodnie z obowiązującym prawem i na każde żądanie Zamawiającego prześle
wymagane dokumenty.
8. Odbiór towaru u Zamawiającego, pod wskazanym przez niego adresem, następuje
przez odcisk pieczęci firmowej Zamawiającego oraz czytelny podpis osoby odbierającej
towar co jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia i odbiorem przez
Zamawiającego.
9. Potwierdzeniem odbioru towaru przez Zamawiającego, pod wskazanym przez niego
adresem, jest faktura wraz odciskiem pieczęci firmowej oraz czytelny podpis osoby
odbierającej towar.
10.Zamawiający ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar pod względem zgodności
dostawy z zamówieniem w terminie 3 dni od dnia odbioru dostawy. W przypadku
stwierdzenia rozbieżności między zamówieniem, a dokonaną dostawą, Zamawiający
zgłosi ten fakt Wykonawcy w ciągu 3 dni od daty odbioru dostawy.
Inne zauważone wady Zamawiający zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich
wykryciu.
11.Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę
pisemnego zawiadomienia.
12.W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni, uznaje się, że Wykonawca
uwzględnił reklamację.
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§5

1. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku trzykrotnie powtarzającej się tej samej wady dostawy.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno zostać złożone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§6
KARY UMOWNE
1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub nierozpatrzenia reklamacji
Zamawiający będzie naliczał karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej
pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 200,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji
zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy
z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5% wartości umowy.
3. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody
4. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
5. Wysłanie na adres do kontaktu wskazany w umowie powiadomienia o naliczeniu
i wysokości kary umownej skutkuje potraceniem kwoty kary umownej z należności dla
Wykonawcy po 60 dniach od daty wystawienia noty. Obciążonemu karą przysługuje
odwołanie się od naliczonej należności w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty.
Odwołanie winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie okoliczności potwierdzających niezasadność naliczonych kar umownych.
6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznej wartości brutto
umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ……….. 2020r. do 30.08.2022r.
2. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu pod rygorem nieważności.
3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może
odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić,
na czym polega istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
4. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3, może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 3, Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia od
umowy.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do przelewania praw i obowiązków z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, oba na
prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………
WYKONAWCA

......................................................
ZAMAWIAJĄCY
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