UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
NR.

/2018

Zawarta w dniu………2018r w Makowie Maz. w wyniku wyboru
najkorzystniejszej oferty, w trybie: przetargu nieograniczonego
Pomiędzy Firmą:
reprezentowany przez:
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
a.
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ –
ZESPOŁEM ZAKŁADÓW w Makowie Maz. ul. Witosa 2.
reprezentowanym przez:
Jerzego Wielgolewskiego - Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
o następującej treści:
§ 1.
1.Wykonawca sprzedaje na rzecz Zamawiającego środki czystościowe wg Pak Nr
1,2,3,4,5,6,7,8 stanowiących integralną część umowy, w zależności na jaki pakiet
wykonawca składa ofertę .
2.Cena brutto wynosi …… zł. słownie :
3. Zmiana ceny towaru może nastąpić w przypadku:
1) zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT, związanych z
przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie
wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany.
W sytuacji zbyt dużego wzrostu cen/ceny Zamawiający zastrzega możliwość
rozwiązania całej umowy lub spornej części z Wykonawcą
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wniosku przez Wykonawcę
Zamawiającemu.
2. Każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany ceny netto/brutto, o której mowa w
ust. 1 pkt. 1), Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na
piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, na koszty wykonania zamówienia oraz propozycje nowej ceny towaru,
potwierdzone powołaniem się na przepisy, z których wynikają powyższe zmiany.
Zmiana ceny netto/brutto, wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru
do wysokości ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie

str. 1

uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy
odstąpić w części dotyczącej towaru, dla którego stosowana jest cena
promocyjna.
4. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie zamiany ilości towaru, w ramach
wartości i asortymentu, określonego w niniejszej umowie w przypadku zmiany
potrzeb Zamawiającego. Zmiana może być dokonana w ramach pakietu.
§ 2.
Dostarczanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedmiotu niniejszej
umowy dokonane będzie częściami – partiami w terminach i ilościach określonych
każdorazowo w zamówieniach składanych przez Zamawiającego. Termin realizacji
nie może przekroczyć 3 dni.
§ 3.
Wykonawca dostarczy przedmiot sprzedaży i rozładuje na własny koszt
i ryzyko do magazynu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespołów Zakładów w Makowie Maz, pod nadzorem pracownika magazynu, w dni
robocze od godz. 700 do 1400
§ 4.
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za każdą dostarczoną część – partie
towaru w terminie nie krótszym niż 45 dni od daty wystawienia faktury przez
Wykonawcę.
2.Zapłata należy się wyłącznie za faktycznie dostarczoną i przyjętą partię towaru.
3.Faktura będzie wystawiona w dniu dostawy i przekazana Zamawiającemu
wraz z towarem .
4.Dostarczany towar musi posiadać dokument identyfikacji handlowej
dołączony do faktury lub dowodu dostawy. Możliwość identyfikacji każdej
partii towaru.
5.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT ( NIP 757-12-86-097,
Regon 000304591) i upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT
bez podpisu Zamawiającego.
6.Zobowiązania powstałe z tytułu zakupów towaru nie mogą być
przekazywane osobom trzecim bez zgody SPZOZ-ZZ.
7.W przypadku upływu terminu na jaki została zawarta niniejsza umowa,
Zamawiający może nie nabywać w całości pozostałego zamówionego towaru
zawartego w poszczególnych pakietach a w przypadku zmniejszenia ilości
przedmiotu umowy nie będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec
Zamawiającego.
§ 5.
1. Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1. zostanie zrealizowany
w okresie 24 miesięcy od chwili podpisania umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy poprzez wydłużenie
czasu jej trwania w sytuacji, gdy umowa nie zostanie w całości wykonana z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
§ 6.
Wykonawca nie może w trakcie trwania umowy zmieniać środków czystościowych
zawartych w pakietach. Jakość dostarczanych środków przez Wykonawcę musi być
taka sama jak dostarczonych próbek do testowania. Termin przydatności towaru nie
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może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Nie zastosowanie się do
warunków umowy będzie powodem do zerwania umowy.
§ 7.
1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu a
także reklamacje jakościowe (rękojmia za wady ukryte ).
2.Reklamacje ilościowe i co do zgodności z zamawianym asortymentem mogą być
składane w ciągu 72 godz. od dostarczenia każdej partii towaru. Wykonawca jest
zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni, poprzez
wymianę wadliwego towaru lub uzupełnienie dostawy.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
 dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego
w umowie terminu przydatności do użytku,
 dostarczenie towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,
 dostarczenie towaru z opóźnieniem.
 dostarczenie towaru w nie oryginalnym opakowaniu,
 gdy papiery toaletowe nie będą zawierały etykiety lub na etykiecie nie będzie
podana długość, szerokość oraz gramatura papieru,
 gdy pojemniki, w których dostarczane będą środki czystościowe, mydło nie
będą opatrzone etykietą zawierającą nazwę środka, nazwę firmy
produkującej środek, datę produkcji, termin ważności środka.
§ 8.
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 9.
1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić na zasadzie pisemnego
trzymiesięcznego wypowiedzenia warunków umowy przez jedną ze stron lub
natychmiastowo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażącego
naruszenia postanowień umowy.
2. W razie zwłoki w dostarczeniu towaru Wykonawca będzie zobowiązany
do zapłacenia kary w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy, za każdy
dzień zwłoki.
3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy
bez zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w którymkolwiek
z terminów określonych w części dotyczącej dostaw (§2), Zamawiający zastrzega
sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego Wykonawcy w liczbie i
asortymencie odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy.
5. Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość
tego zakupu.
6. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy
pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną umowną niewykonanej części
dostawy.
7. Różnicę cen towaru, Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla
Wykonawcy.
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8. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogólnych, jeżeli kara nie pokryje wyrządzonej szkody.
§10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych jest Sąd
Rejonowy w Przasnyszu.
§11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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