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Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wyrobów bezglutenowych

Załącznik Nr 2
UMOWA Nr K/.../2021
zawarta w dniu ………… roku bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. 2019 z późn. zm.), pomiędzy Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82300 Elbląg, NIP: 578-310-44-67, REGON: 281098840, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
reprezentowanym przez Mirosława Gorbaczewskiego – Dyrektora,
a ………………., NIP:…………; REGON: …………..; zwanym w dalszej treści DOSTAWCĄ, reprezentowanym przez
………………..
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów bezglutenowych zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym
stanowiącym załącznik nr 1.1 do umowy
za kwotę netto : ………………………………………………………. (słownie : ………………………… )
za kwotę brutto : …………………………………………………….. (słownie : ………………………… )
w tym kwota podatku VAT : …………………………………
2. Dostawca gwarantuje stałość utrzymania cen w trakcie trwania umowy na podstawie złożonej oferty.
3. Zamówienia składane będą przez Kierownika Działu Żywienia lub upoważnioną przez niego osobę faxem ………… lub
elektronicznie na adres e-mail ………………………..
4. Dostawy odbywać się będą w dni powszednie, w godz od 700 do 1000, w ciągu max. 2 dni roboczych od dnia
złożenia zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu
umowy oraz do zapłaty umówionej ceny w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, do
której załącznikiem będzie Handlowy Dokument Identyfikacyjny – HDI.
§2
1. Żywność będąca przedmiotem umowy musi odpowiadać warunkom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi
atestami, Polskimi Normami lub równoważnymi, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP
i systemu HACCP.
2. Żywność będzie dostarczona transportem Dostawcy, zgodnie z obowiązującymi zasadami GMP/GHP.
3. Zamawiający zamawia u Dostawcy towar z dostawą na koszt i ryzyko Dostawcy, loco magazyn Zamawiającego.
Dostawca jest zobowiązany do wniesienia towaru do magazynu Zamawiającego.
4. Dostarczana żywność musi być oznakowana zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. W przypadku dostarczenia towaru z wadami (dotyczy to także zmiany ilości towaru lub niezgodności asortymentu)
Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany na towar wolny od wad. W przypadku uwzględnienia
słuszności reklamacji, Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia towaru wolnego od wad bez
prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. Zamawiający może zrezygnować z żądania wymiany towaru na
towar wolny od wad.
6. Dostawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i
jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Dostawcę bez nadzoru lub osobom nieupoważnionym.
7. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego.
8. Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania
oceny ilościowo – jakościowej odbieranej żywności.
9. Jako koordynatora w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający wyznacza Kierownika
Działu Żywienia, tel. 55 239-45-60
§3
Umowa zawarta zostaje na okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 31.12.2022 r.
§4
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z
zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Dostawcy w zakresie:
1) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej
umowy; zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian,
2) zmniejszenia ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy
i wyszczególnionego w załącznikach wymienionych w § 1 ust. 1 do niniejszej umowy,
3) dokonywania zmian ilościowych w ramach określonego w umowie przedmiotu zamówienia - do wysokości
wartości umowy, w związku z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć w
chwili przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia,
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zakupu towaru o tych samych parametrach, lecz niższej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub
zostanie dopuszczony nowy towar - równoważny towar o niższej cenie,
5) zamiany
poszczególnego
asortymentu,
będącego
przedmiotem
umowy,
wyszczególnionego
w ofercie/załącznikach do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania jego produkcji, czego Dostawca nie mógł
przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny - pod
warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową brutto,
6) zmiany wynagrodzenia Dostawcy w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
c) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę.
Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej.
W razie zmiany stawki podatku VAT, dla Stron, wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia
faktury a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania
dodatkowych oświadczeń.
W razie nie dostarczenia przez Dostawcę, zamówionego towaru, będącego przedmiotem umowy, zgodnie z
przedłożoną ofertą, Zamawiający zastrzega sobie możliwość nabycia towaru u innego przedsiębiorcy. W przypadku
wystąpienia różnicy wynikającej z wyższej ceny Zamawiający może wystąpić do Dostawcy o zwrot różnicy w cenie.
Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania
umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby Zamawiającego W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych
zawartych w załącznikach wymienionych w § 1, ust. 1, w stosunku do pierwotnie określonych, pod warunkiem nie
przekroczenia wartości umowy określonej w § 1, ust. 1.
Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy, w przypadku nie
wykorzystania ilości określonych w umowie przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego
rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej
przedmiotu zamówienia.
Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną.
§5
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie odszkodowanie
w formie kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:
1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w przypadku nieterminowych dostaw w wysokości 1 % wartości
zamówienia częściowego brutto za każdy dzień zwłoki,
2) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia
w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z winy Dostawcy,
3) Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umowy, dla których nie
przewidziano kar umownych strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego,
4) Jeżeli należność określona w pkt. 2 nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Zamawiający może naliczyć
ustawowe odsetki, chyba że strony postanowią inaczej.
Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego, o ile kara umowna nie pokryje
zaistniałej szkody.
Dostawca zobowiązuje się do:
1) nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego bez jego zgody pod rygorem
nieważności,
2) nie udzielania pełnomocnictw w zakresie windykacji należności bez zgody Zamawiającego pod rygorem
nieważności pełnomocnictw.
§6
Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez drugą stronę istotnych postanowień
umowy po pisemnym wezwaniu do usunięcia uchybień.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
otrzymania towaru niezgodnego pod względem jakości i ilości, jeżeli Dostawca odmówi wymiany towaru na zgodny
z udzielonym zamówieniem.
Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy, w przypadku nie
wykorzystania ilości określonych w umowie przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego
rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej
przedmiotu zamówienia.
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4.

Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania
umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby Zamawiającego W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Rozwiązanie umowy może nastąpić z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
6. Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają formy pisemnej.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, nie uzgodnione polubownie, rozstrzygane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy::
1. Oferta - Załącznik nr 1
2. Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1.1
ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
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