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UMOWA Nr............./ 2014 – projekt
Zawarta w dniu ......................... r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez:
mgr Janusza Solarza -Dyrektora Szpitala,
wpisanym do KRS pod numerem 0000004665, Regon – 690697529, NIP- 813-15-02-114
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
....................................
reprezentowanym przez:
wpisanym do KRS pod numerem ......................., Regon – ......................, NIP- ....................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:
§ 1
Umowa reguluje zasady zakupu i dostawy …........................, zwanych dalej przedmiotem umowy w cenach,
asortymencie i ilościach wyszczególnionych w ofercie przetargowej – Formularzu cenowym Pakiet nr ............
stanowiącym integralną część niniejszej umowy jako jej Załącznik.
§ 2
1. Łączna wartość brutto niniejszej umowy wynosi..................zł (słownie: ...............................................................)
2. W cenach jednostkowych zgłoszonych do postępowania zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą
oraz realizacją niniejszego zamówienia loco magazyn Zamawiającego.
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT w czasie obowiązywania niniejszej
umowy ceny ulegną zmianie stosownie do tych przepisów.
Dotyczy Pakiet nr 1 i 2:
I.
4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe zaproponowane do postępowania obowiązywać będą przez okres
................. miesięcy od daty podpisania umowy.
5. Po okresie stałości cen jednostkowych, o którym mowa w ust. 4, zmiana cen może być dokonywana nie częściej
niż co 2 miesiące, wyłącznie w przypadku udokumentowanej zmiany cen oferowanego przedmiotu umowy biorąc za
podstawę notowania Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt S.A. w Rzeszowie.
6. Strona występująca z inicjatywą zmiany cen, zobowiązana jest każdorazowo powiadomić pisemnie drugą Stronę o
zamiarze zmiany cen z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przedstawiając Zamawiającemu kalkulację
zawierającą rachunkowe uzasadnienie wprowadzenia nowych cen.
7. Zmiana cen, o której mowa w ust. 5 i 6 wchodzi w życie po wspólnym uzgodnieniu Stron i zmianie umowy w
postaci Aneksu pod rygorem nieważności.
8. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia co do wprowadzenia nowych cen, ceny nie ulegną zmianie.
II.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przez cały okres trwania umowy, tj. przez okres 12 miesięcy od
daty podpisania umowy.
Dotyczy Pakiet nr 3, 4, 7, 8 , 9:
I.
4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w Załączniku do niniejszej umowy obowiązywać będą przez okres
................... miesięcy od daty podpisania umowy.
5. Po okresie, o którym mowa w ust. 4 zmiana cen może być dokonywana nie częściej niż co 6 miesięcy w przypadku
udokumentowanej zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, wyłącznie w grupie “żywność” publikowanego
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym.
6. Strona występująca z inicjatywą zmiany cen zobowiązana jest każdorazowo powiadomić pisemnie drugą Stronę o
zamiarze zmiany cen z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przedstawiając dokumenty uzasadniające
wprowadzenie nowych cen.

1

Załącznik nr 3

Zp250_058_14

7. Zmiana cen, o których mowa w ust. 5 i 6 wchodzi w życie po uzgodnieniu przez Strony i zmianie umowy w
formie aneksu.
8.W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia co do wprowadzenia nowych cen, ceny nie ulegają zmianie.
II.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przez cały okres trwania umowy, tj. przez okres 12 miesięcy
od daty podpisania umowy.
Dotyczy Pakiet nr 5, 6:
I.
4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe zaproponowane do postępowania obowiązywać będą przez okres
................. od daty podpisania umowy.
5. Po okresie stałości cen jednostkowych, o którym mowa w ust. 4, zmiana cen może być dokonywana nie częściej
niż co 6 miesięcy, wyłącznie w przypadku udokumentowanej zmiany cen oferowanego przedmiotu umowy biorąc za
podstawę notowania Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt S.A. w Rzeszowie.
6. Strona występująca z inicjatywą zmiany cen, zobowiązana jest każdorazowo powiadomić pisemnie drugą Stronę o
zamiarze zmiany cen z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przedstawiając Zamawiającemu kalkulację
zawierającą rachunkowe uzasadnienie wprowadzenia nowych cen.
7. Zmiana cen, o których mowa w ust. 5 i 6 wchodzi w życie po wspólnym uzgodnieniu Stron i zmianie umowy w
postaci Aneksu pod rygorem nieważności.
8. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia co do wprowadzenia nowych cen, ceny nie ulegną zmianie.
II.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przez cały okres trwania umowy, tj. przez okres 12 miesięcy od
daty podpisania umowy.
§3
1. Dostawy będą realizowane na bieżąco od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. w wielkości i
asortymencie wg każdorazowego zapotrzebowania Zamawiającego w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia
drogą faksową nr .........................lub telefonicznie na nr..................
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy w odpowiednich do tego celu opakowaniach, transportem
zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy przed uszkodzeniami i
wpływem czynników pogodowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty świeże, najwyższej jakości, zgodne z PN-EN, spełniające
wymagania w zakresie jakości zdrowotnej. Opakowania jednostkowe i zbiorcze (transportowe) oznakowane będą
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda partia dostarczanego towaru będzie posiadać dokument identyfikacji
handlowej oraz będzie oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym i terminem
przydatności do spożycia, umożliwiającym identyfikację produktu z danej partii produkcyjnej.
4. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wad przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy za pośrednictwem faksu nr .................. lub telefonicznie
pod numerem ....................... . Wykonawca zobowiązuje się załatwić reklamację w terminie nie dłuższym niż 2 dni
od daty zawiadomienia go o wadach.
5. W przypadku nie załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający
może:
1) żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3 % wartości dostawy objętej reklamacją za każdy
dzień opóźnienia ponad termin, o którym mowa w ust. 4,
2) lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy co do wadliwej części i co do tej części, która nie została
dotychczas dostarczona, oraz żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa § 5 ust.3. Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu
załatwienia reklamacji, o którym mowa w ust. 4.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia
będzie niezgodny z ofertą przetargową. W takiej sytuacji Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin dostawy nie dłuższy niż 1 dzień lub dokonać zakupu interwencyjnego, o którym mowa
w § 11.
7. W sytuacji zmiany aktualnego zapotrzebowania Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części
zamówienia objętego niniejszą umową. Zmiana zapotrzebowania może obejmować do 20 % przedmiotu umowy.
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8. Wykonawca/ Producent posiada i udostępni na każde żądanie Zamawiającego aktualne zaświadczenia, że jest
nadzorowany przez organy urzędowej kontroli żywności np. Inspekcję Sanitarną, lub Inspekcję Weterynaryjną,
Inspekcję Handlową.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do Zamawiającego przedmiot umowy z terminem przydatności do
spożycia dla danego produktu minimum 2/3 okresu przydatności podanego przez producenta na opakowaniu licząc
od daty dostawy.
§4
1. Strony ustalają, że płatność za przedmiot umowy będzie dokonywana na podstawie wystawionej faktury,
przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w
terminie 60 dni, licząc od daty otrzymania faktury VAT.
2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, których skutkiem mogłoby być przejście na
osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego, albo wejście osoby trzeciej w prawa zaspokojonego Wierzyciela.
3. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia, o którym mowa w § 4 ust. 2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. Karę umowną Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego.
§5
1. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3 % wartości niedostarczonej w terminie części
przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy.
2. Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w ust. 1 Zamawiający w razie opóźnienia w dostawie
przedmiotu umowy, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin dostawy, i po bezskutecznym
upływie tego terminu od umowy odstąpić z winy Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający
może złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy określonej w § 2 ust.1. Jeżeli odstąpieniem objęta
jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości
przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.
4. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u
Zamawiającego z przyczyn wymienionych wyżej powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną,
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.
5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u
Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn innych niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo żądać
odszkodowania do wysokości pełnej szkody.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego pod rygorem
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
§6
W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca może naliczyć
odsetki.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od daty jej podpisania tj. od dnia .................... do dnia
................................. .
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości przedmiotu
zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego zrealizowania umowy, nie
dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 niniejszej umowy.
§8
1. Za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialna jest następująca osoba:
...........................................nr tel.:.............
2. Za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialna jest następująca osoba:
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.......................................... nr tel.:..............
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
§10
1. W razie wystąpienia 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
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, ze względu na okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§ 11
Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
zmian przewidzianych w § 2 ust. 3, §3 ust.7, §7 ust.2, a nadto gdy:
 nastąpią przekształcenia własnościowe,
 nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne,
 nastąpią zmiany adresu,
 zmianie ulega wielkość opakowań,
 zmianie ulega harmonogram dostaw co do ilości i terminów,
 Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, lub nie załatwi reklamacji
w terminie określonym w § 3 ust. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od
innego Wykonawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy. W przypadku zakupu
interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu, a Wykonawca
zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.
§ 12
W sprawach, nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
c) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
d) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
e) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków
spożywczych
f) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności
wartością odżywczą
g) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
higieny środków spożywczych
oraz inne przepisy pozostające w związku z niniejszą umową.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, poddane będą pod rozstrzygnięcie właściwemu
Sądowi wg siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – po jednym dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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