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                                                                       Załącznik nr 4 do SIWZ

     
 UMOWA ZP/PN/…/2014 

 

Zawarta w dniu  ………..2014 r. w Jaworzu pomiędzy : 

Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym 

Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu 

z siedzibą w Jaworzu (43-384) przy ul. Słonecznej 83 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000179093 

Regon 000297603  NIP 937 14 94 573 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

dr. n. med. Grażynę Habdas – Dyrektor Szpitala 
a 

 

…………………..  
KRS/EDG: ……..   Regon ……………  NIP ……………. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez : 

…………………………………… 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym 

przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,poz. 907, z późniejszymi zmianami) w postępowaniu 

ZP/PN/2/2014  strony zawierają umowę następującej treści:  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb 

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpital Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu: 
I część zamówienia –mleko i produkty nabiałowe; 

II część zamówienia –warzywa i owoce; 

 

 
2. Realizacja każdej z części ma charakter odrębnego zobowiązania. 

3. Zamawiający zastrzega, iż zakup artykułów spożywczych będzie realizowany  

do maksymalnej ilości określonej w załączniku nr 1, co oznacza, że Zamawiający nie 

jest zobowiązany do nabycia od Wykonawcy maksymalnej ilości przedmiotu umowy. 

4. Zamówienia są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w ilościach 

zgłaszanych przez Zamawiającego, średnio dwa razy w tygodniu. Zamawiający nie 

ma obowiązku składać zapotrzebowań - ilość i terminy zapotrzebowań zależą 

wyłącznie od woli Zamawiającego. 

5. Stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo opcji w postaci możliwości zamówienia dodatkowo do 20% 

artykułów spożywczych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, o których mowa 

w ust. 1, w cenach jednostkowych 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na warunkach i w terminach 

określonych w niniejszej umowie, a Wykonawca zobowiązuje się uprawnienie to 

zrealizować w razie skorzystania z niego przez Zamawiającego.      
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§ 2. 

Warunki i terminy dostaw 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać: …………………    

…………………………………………………………………….(asortyment z części …) 

 własnym środkiem transportu, na własny koszt, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego  

 na terenie jego obiektów:  tj. rozładunku bezpośrednio do pomieszczeń magazynu żywnościowego  

– Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży ul. Wapienicka 142, dwa razy w 

tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  w godz. od 7ºº 

do 10ºº w ilościach podanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego drogą  

telefoniczną, z jednodniowym wyprzedzeniem. 

2. Za zgodą zamawiającego przedmiot umowy dostarczany w opakowaniach może posiadać 

inna gramaturę z zastrzeżeniem, że zachowana zostaje jakość i wartość przeliczeniowa.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i ilości zamawianego artykułu 

spożywczego w ramach wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się 

uwzględnić zmienione bieżące potrzeby Zamawiającego. 

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie 

zrealizowania dostaw w pełnej ilości określonej w załączniku do umowy. 

 

 

§ 3. 

Wartość umowy 

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić za dostarczony towar cenę obliczoną jako iloczyn cen 

jednostkowych i ilości faktycznie dostarczonych produktów spożywczych. 

2. Ceny jednostkowe oraz szacowaną ilość określa załącznik nr 1 (dla części zamówienia …). 

3. Szacunkową, maksymalną wartość brutto umowy ustala się na kwotę: 

dla 

 

I część zamówienia – zakup i dostawa mleka i produktów nabiałowych 
…………………….. zł brutto (słownie: …………………………………….brutto) 

      Wartość netto umowy ustala się na kwotę …………………….. zł netto 

 (słownie: ……………………………………………………………..netto) 

 

 

II część zamówienia – zakup i dostawa warzyw i owoców 
…………………….. zł brutto (słownie: …………………………………….brutto) 

      Wartość netto umowy ustala się na kwotę …………………….. zł netto 

 (słownie: ……………………………………………………………..netto) 

 

Łączna wartość zamówienia wynosi ………………………………………brutto ( słownie 

…………………………………….brutto.), netto ……………………………………( słownie 

……………………………………………………..netto) 

4. Cena ustalona w ust.  2 i 3 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia w tym  należny podatek VAT oraz transport.  

5. W czasie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie podwyższać cen określonych 

w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy. 

6. Obniżenie ceny za przedmiot umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie. 

 

 

§ 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. 
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2. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. 

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie zestawienie dostaw  

z danego okresu, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

 

§ 5. 

Termin  

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i wchodzi w życie z mocą od dnia 

zawarcia umowy. 
 

§ 6. 

Wymogi jakościowe 

1. Wszelkie produkty muszą odpowiadać standardom i być zgodne z wymaganiami Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz systemu HACCP 

2. Zamawiający dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego w chwili dostawy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadamia Wykonawcę niezwłocznie drogą 

pisemną, faxem lub telefonicznie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji niezwłocznie tj. do dostarczenia artykułów 

spożywczych odpowiadających wymaganiom ilościowym i jakościowym w tym samym dniu. 

 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach: 

a) nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie określonym w telefonicznym 

zamówieniu - w wysokości 50% wartości danego zamówienia brutto, 

b) nie załatwienia reklamacji w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4 – w wysokości dwukrotnej 

wartości brutto reklamowanego towaru, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości 

umowy określonej w § 3 ust.3. 

d) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% 

wartości umowy określonej w § 3 ust.3. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

        przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

 

 

  

 

 § 8. 

Odstąpienie od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu  

 wypowiedzenia w każdym czasie w przypadku nieterminowej 3-krotnej realizacji dostaw. 

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.   

 

§ 9. 

Zmiany w umowie  
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 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza  

      zmianę  umowy w następujących przypadkach: 

1) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W 

takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o 

czas w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron, 

2) wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, 

oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 

towarami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne 

obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia 

określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić 

o zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy 

(o czas trwania ww. okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

ustalonego w umowie. 

3) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację 

umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego). 

4) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, 

a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych 

postanowień umowy, 

5) wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania 

wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, 

6) wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco 

wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia. 

     2. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane pisemnie 

          w formie aneksu. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego.    

2. Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

    § 11. 

Inne 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz  

dla Wykonawcy, a dwa  dla Zamawiającego. 

 

                   

 

ZAMAWIAJĄCY :                                            WYKONAWCA: 

 


