Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie
Załącznik nr 2
Nr sprawy: 03/2018

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ……………… 2018 r. w Węgorzewie, w wyniku skierowania zapytania
ofertowego do Wykonawców, o wartości poniżej 30 tys. euro, pomiędzy:
Szpitalem Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie z siedzibą w Węgorzewie przy ul. J. Bema 24, zarejestrowanym w Rejestrze
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019406, NIP 845-114-76-43, REGON 790240956,
reprezentowanym przez:
Panią Agnieszkę SZAŁKO – Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”,
przy kontrasygnacie Pana Witolda Juchniewicza – Głównego Księgowego Szpitala
Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie,
a
……………………………………………………….. z siedzibą : ul. ………………….,
………………………, tel/faks ……………………………; NIP ………………., REGON
……………………….; reprezentowanym przez: ……………………… – ……………
prezes/właściciel, zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa kurzych jaj, w ilości 48.000 szt.
(czterdzieści osiem tysięcy sztuk) rocznie, średnie miesięczne ilości: 4000,
zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą i zapytaniem ofertowym, nr
sprawy: 03/2018, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.
2. Jaja spożywcze, będące przedmiotem dostawy, odpowiadają klasie A,
przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji przez ludzi i do sprzedaży,
kategoria wagowa L (jaja duże o wadze od 63 do 73 g), są pakowane w sterylne
wytłaczarki 30 szt., a następnie w kartony o poj. 360 szt., poddawane
dezynfekcji przez naświetlanie.
3. Przekroczenie wartości zamówienia przed terminem zakończenia umowy, jest
jednoznaczne z wygaśnięciem umowy z zastrzeżeniem § 9 umowy.
4. Ceny towarów, o których mowa w ust. 1, są niezmienne przez okres realizacji
umowy, z zastrzeżeniem § 9 umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że asortyment składający się na przedmiot zamówienia
jest wolny od wszelkich wad fizycznych, przez które w szczególności rozumie
się jakąkolwiek niezgodność przedmiotu zamówienia z opisem zawartym
w zapytaniu ofertowym i przedłożonej ofercie.
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§2
Realizacja dostaw kurzych jaj odbywać się będzie na podstawie złożonego
zapotrzebowania przez
pracownika zaopatrzenia Zamawiającego.
Towar
dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko transportem
Wykonawcy w ciągu 3 godzin od złożenia zamówienia.
Strony umowy ustalają następujące formy składania przez Zamawiającego
zamówienia na dostawę towarów: telefon, faks, e-mail, zwykła forma pisemna.
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony zamawiającego jest
Pani……., tel. ………………. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze
strony Wykonawcy jest ……………., tel. ……………..
Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo realizować dostawę w dni robocze.
Dostawy winny następować w dniach roboczych, w godzinach od 6:00-15:00.
Jeżeli Zamawiający w okresie wykonywania umowy złoży zamówienie na jaja
w ilości mniejszej niż ilość i wartości określonych umową, w takim przypadku
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
§3

Zamawiający obowiązany jest każdorazowo, w obecności przedstawiciela Wykonawcy,
dokonać ilościowego i jakościowego odbioru dostarczonego asortymentu, co stwierdza
przez pokwitowanie w dowodzie dostawy.
§4
1. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym asortymencie Zamawiający może
odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany na towar bez wad.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad w terminie nie
dłuższym niż 1 dzień roboczy licząc od dnia zgłoszenia wadliwości towaru.
§5
1. Stwierdzone w obecności przedstawiciela Wykonawcy wady dostarczonych
artykułów nie wymagają oddzielnego potwierdzenia pisemnego.
2. W przypadku, o ile zachodzi podejrzenie, że w odebranym artykule występują
wady, których istnienie i rozmiary mogą być ustalone jedynie na drodze badań
laboratoryjnych, Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy pobierze
próbkę i zleci badanie jakości artykułu w laboratorium uprawnionym do
przeprowadzania takich badań. Wyniki przeprowadzonych badań będą wiążące dla
stron, koszt badań ponosi Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad artykułów.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie pobrania próbki do badań towaru.
Brak stawiennictwa Wykonawcy w zakreślonym terminie uprawnia Zamawiającego
do samodzielnego pobrania próbki i zlecenia badań bez obecności Wykonawcy.
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§6
Zapłata wynagrodzenia za dostarczone artykuły odbywać się będzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się datę
obciążenia rachunku Zamawiającego.
§7
1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za całość zamówienia
zgodnie z przyjętą ofertą wynosi:

Wartość netto: ……………………………
(słownie złotych: …………………………………………………………….)
podatek VAT: …………. %
brutto: ……………………………………
(słownie złotych: ……………………………………………………………).
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za daną część zamówienia jest ustalona
proporcjonalnie, w stosunku do ilości i cen jednostkowych oferty, dostarczonego
przez Wykonawcę asortymentu, po sprawdzeniu przez Zamawiającego ilości oraz
zgodnie z wystawioną przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy
zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji tego zamówienia.

§8
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od ..........................do............................
2. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron na piśmie, za
30- dniowym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w części dotyczącej cen
towarów w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena
brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
b) obniżania cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Strony wprowadzają następujące kary umowne:
a) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy Zamawiający ma prawo żądać
kary umownej w wysokości 0,2 % wartości niewykonanej części dostawy, za każdy
dzień zwłoki,
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b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto,
c) Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach kodeksu cywilnego,
jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. bez uzasadnionej przyczyny nie realizuje
dostawy przez okres 14 dni,
d) pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia Wykonawcy uporczywie nie realizuje
terminowo dostaw lub nie realizuje wymiany wadliwych towarów.
§ 10
1. Do wszelkich spraw nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane
w formie pisemnej.
3. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z wykonania umowy jest
sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o każdej
zmianie adresu, numeru telefonu i faxu, e-maila. Wszelkie pisma i
oświadczenia dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się
za doręczone, jeżeli przed ich doręczeniem nie nastąpiło zawiadomienie o
zmianie adresu.
§ 11
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:

Kontrasygnata:
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Załącznik nr 1
Nr sprawy: 3/2018

………………………, dn. …………………

………………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy/ adres, nr tel., NIP)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostawy kurzych
jaj na potrzeby kuchni szpitalnej, roczna ilość jaj 48.000, realizowane własnym
transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zgodnie z warunkami podanymi w
zapytaniu ofertowym, nr sprawy: 03/2018, składamy niniejszą ofertę.
Oferujemy realizację dostaw, na asortyment, będący przedmiotem niniejszej oferty,
zgodnie z poniższymi cenami:
Jaja kurze:
Cena netto 1 sztuki -............................. zł
Cena brutto 1 sztuki - ………………... zł
Wartość brutto całości zamówienia ............................. zł, w tym podatek VAT …. %
Słownie:...................................................................................................................................
1. Gwarantujemy, że dostarczony towar jest w pierwszym gatunku,
2. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji niniejszego zamówienia ze strony Wykonawcy
jest:
……………………………………………………………………………………………….
3. Zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz w Projekcie
umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Do Formularza oferty dołączamy kopię zaświadczenia Powiatowego Lekarza
Weterynarii, że jako podmiot prowadzący produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego
– jaj kurzych, znajduję się/ znajdujemy się pod nadzorem Powiatowego Lekarza
Weterynarii – potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

……………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej)
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