Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY NR- BU- 10/2022
na dostawę baterii
do Szpitala Rejonowego w Raciborzu
zawarta w Raciborzu w dniu ......./01/2022 r. pomiędzy
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - Szpitalem Rejonowym im. dr. J.Rostka w
Raciborzu /forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej/ adres ul. Gamowska 3,
47-400 Racibórz, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS
0000045513, NIP 6391703765, REGON 276225587
reprezentowanym przez:
Dyrektora
- Ryszarda Rudnik
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………….
zarejestrowanym: ………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………………..
zwanym w dalszym ciągu „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
…………………………………………..
§1
Umowa zostaje zawarta bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz.U.2021.1129 ze zm.)zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, w następstwie
przeprowadzenia postępowania Nr- BU- 10/2022.
§2
1.Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą baterii w ilości i asortymencie
wskazanym w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych baterii. Rzeczywista ilość
wynikać będzie z zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego zgodnie z §2 ust.1.
3.Zapytanie ofertowe i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część umowy.
§3
1.Materiały będą dostarczane do siedziby Zamawiającego zgodnie z zamówieniami cząstkowymi (w
formie elektronicznej w wiadomości e-mail przez Zamawiającego). Według cen jednostkowych brutto
określonych w ofercie wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.
2.Cena jednostkowa brutto określona w załączniku nr 1 obejmuje koszty transportu (w tym
opakowania i ewentualnie ubezpieczenia) do siedziby Zamawiającego.
3.Wykonawca dostarczy zamówiony towar transportem własnym, we własnym zakresie, na swój
koszt i ryzyko do Działu Gospodarczego – magazyn mieszącego się w siedzibie Zamawiającego (od
poniedziałku do piątku od 7.00 do 13.30). Jeżeli czas dostawy wypada w dniu wolnym od pracy
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4.Za datę dostawy uznaje się datę wydania za stosownym pokwitowaniem przedmiotu umowy osobie
upoważnionej przez Zamawiającego.
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5.Do obowiązków wykonawcy należy również wniesienie towaru do magazynu Zamawiającego i jego
rozładunek w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika.
6.W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy,
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak jak za własne
działania, uchybienia i zaniedbania, w tym za przestrzeganie przez Podwykonawcę wymogów
określonych w niniejszym paragrafie.
7.Odpowiedzialność za przedmiot umowy i ich ewentualne uszkodzenie podczas dostarczania do
siedziby Zamawiającego ponosi do momentu ich dostawy Wykonawca.
8.Dostarczane do Zamawiającego artykuły winny być zapakowane w oryginalne (fabryczne
zapakowane przez producenta) i nieuszkodzone opakowania, które odpowiadają wymaganiom
Polskich Norm oraz innych przepisów prawa przewidzianych dla tego typu wyrobu.
9.Wszystkie dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i winny
posiadać najwyższą wydajność.
§4
1.Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że sprzedawany przez niego towar (zgodnie z ofertą) jest
fabrycznie nowy, posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, na podstawie których
może być wprowadzony do obrotu.
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne towaru objętego umową. Przez wadę
fizyczną rozumie się także jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w zapytaniu ofertowym.
§5
1.Wartości umowy ustalona zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wynosi
netto: ……………………………………………………………………………………………….PLN
(słownie:……………………………………………………..…………………………………..00/100)
podatek VAT: ………….………………(słownie:……………………………………………..00/100)
brutto: ……………………………………. PLN (słownie:……………………………………..00/100)
2.Do kwoty netto doliczony jest podatek VAT wg obowiązujących aktualnie przepisów.
3.Rzeczywista wartość wynagrodzenia wykonawcy ustalona zostanie w oparciu o ilość faktycznie
dostarczonych materiałów oraz ceny jednostkowe brutto określone w załączniku nr 1.
4.Podane w załączniku nr 1 ceny jednostkowe brutto na określone materiały nie mogą ulec zmianie w
trakcie trwania umowy z wyjątkiem prawa skorzystania z cen promocyjnych, jeśli takie będą miały
miejsce.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zakupiony towar, po otrzymaniu faktury.
5.Należność płatna będzie w terminie 30 dni na rachunek Wykonawcy o numerze
…………………………………………………………………………………………………………...,
przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, iż bank, który prowadzi rachunek Wykonawcy, na który przekazywane będą
wpłaty z tytułu dostaw wynikających z umowy, prowadzi działalność operacyjną w Polsce. Zmiana
rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy, przy czym Zamawiający nie
będzie miał możliwości odmowy podpisania stosownego aneksu. Płatności będą dokonywane
przelewem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w tym podatek VAT będzie
zapłacony jedynie w walucie polskiej na numer rachunku bankowego prowadzonego zgodnie z
polskim prawem bankowym dla waluty polskiej.
Podstawą zapłaty jest prawidłowo wypełniona faktura z załączonym protokołem odbioru
potwierdzającym zgodność stanu faktycznego z warunkami określonymi zamówieniem (SIWZ).
Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w Umowie numer rachunku bankowego jest
zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U.2021.685 t.j. ze zm.), dalej ustawa o VAT.
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W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje
w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania
płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym
wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w
zapłacie.
Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym
podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług,
a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich
Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi
z tego tytułu.
Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje
finansowe, w tym także z tytułu ewentualnej utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia
podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu
ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku
do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów
lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i
terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających
doliczeniu do ceny.
Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu towary ujęte w formularzu cenowym do umowy, w
cenach obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
6.Ceny towarów objętych umową, ulegają zmianie w przypadku zmiany cen urzędowych. W
przypadku zmiany w okresie trwania umowy stawki VAT, zmianie ulega kwota podatku VAT i cena
brutto, natomiast cena netto pozostaje niezmienna.
7.W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z
dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę i nie wymaga sporządzenia aneksu.
8.W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach
uzgodnionych przez Strony w odrębnym porozumieniu.
9.W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury elektronicznej adres Zamawiającego na
Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) to: 6391703765.
§6
1.Umowę zawiera się na okres od dnia ……………... do …………..r.
2.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w
sytuacji zmian kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (względnie
innego publicznego płatnika świadczeń zdrowotnych), które skutkują brakiem możliwości
kontynuowania umowy w dotychczasowym kształcie, Zamawiający może odstąpić od umowy w
całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
3.W przypadku, gdy Wykonawca:
a) uchyla się od wykonania umowy,
b) realizuje przedmiot umowy odmiennie niż w sposób przewidziany złożoną ofertą lub warunkami
niniejszej umowy,
c) uchyla się od wykonania zaleceń pokontrolnych.
Zamawiający może pisemnie zwrócić się o podjęcie działań – w określonym w wezwaniu terminie –
mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.
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4.W przypadku, gdy Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3 nie podejmie działań mających
na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień, Zamawiający upoważniony będzie do złożenia
oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, z zachowaniem prawa do roszczeń
odszkodowawczych.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia w sytuacji gdy Wykonawca:
a) utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności,
b) dopuścił się uchybień w zakresie przepisów sanitarno - epidemiologicznych, które spowodowały
konieczność zamknięcia działalności Wykonawcy, bądź pomimo pisemnych zaleceń pokontrolnych
nie przeprowadza w określonym terminie czynności pokontrolnych,
c) mimo pisemnych upomnień Zamawiającego, nadal w sposób rażący narusza inne postanowienia
niniejszej Umowy bądź oferty,
d) nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy.
§7
1.Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na towary, ujęte w formularzu cenowym nr 1.
2.Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
§8
1.W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 48 godzin,
- wad jakościowych w ciągu 14 dni. W takim wypadku Wykonawca uzupełni, w przeciągu 48 godzin,
reklamowany wyrób w ilości zgłoszonej do reklamacji, a w przypadku nie uznania jej obciąży
Zamawiającego za dodatkowa dostawę. W przypadku braku odpowiedzi udzielonej przez
Wykonawcę w terminie 2-ch dni od zgłoszenia, reklamacja będzie uznana za uwzględnioną.
2.Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§9
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- 10 % kwoty określonej w § 5 pkt 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn niedotyczących
Zamawiającego, rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn niedotyczących
Zamawiającego, wypowiedzenia umowy z przyczyn niedotyczących Zamawiającego bądź
faktycznego zaprzestania realizacji umowy z przyczyn niedotyczących Zamawiającego; kara
umowna będzie należna Zamawiającemu niezależnie od rodzaju przyczyn dotyczących
Wykonawcy, które spowodowały odstąpienie, rozwiązanie, wypowiedzenie umowy bądź
zaprzestanie jej realizacji;
- za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%
wartości
netto
umowy
za
każdy
dzień
zwłoki
w
dostarczeniu
towaru;
- za zwłokę w usunięciu wad w dostarczonym towarze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 0,1 % wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad.
2.W sytuacji, gdy Wykonawca popadnie w zwłokę w dostarczeniu zamawianego towaru
Zamawiający może nabyć na koszt Wykonawcy taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku i
obciążyć Wykonawcę różnicą w cenie.
Niezależnie od powyższego Zamawiający zachowuje w obu wypadkach możliwość dochodzenia
kary umownej z tytułu zwłoki oraz roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki.
3.W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w umowie, nie pokrywają szkody, bądź w przypadku
wystąpienia szkody z przyczyn nie wymienionych w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
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4.Niezależnie od powyższego w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary
administracyjnej, sądowej bądź kontraktowej, itp., ze względu na niewykonanie bądź nienależyte
wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się przekazać
Zamawiającemu sumę odpowiadającą kwocie nałożonej kary.
5.Niezależnie od zapisów powyższych Wykonawca na podstawie art. 473 kc, zobowiązuje się do
naprawienia szkody powstałej w przypadku niewykonania bądź zaprzestania realizacji umowy z
przyczyn dotyczących Wykonawcy – na skutek odstąpienia, rozwiązania bądź wypowiedzenia
umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego, także w przypadku wystąpienia po stronie
Wykonawcy ważnej przyczyny uzasadniającej odstąpienie, rozwiązanie bądź wypowiedzenie, i to
niezależnie od rodzaju ważnej przyczyny dotyczącej Wykonawcy, a w szczególności w przypadku
zaistnienia awarii sprzętu stosowanego do wykonania umowy.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po
wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
7.Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia
ryczałtowego netto.
§ 10
1.Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności – nie dotyczy §5 ust.6 zmiana stawki VAT, która następuje z mocy prawa. Strony
dopuszczają możliwość zmiany umowy w celu wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany:
a) nowe postanowienia są korzystne dla Zamawiającego,
b) wykonanie dotychczasowych postanowień umowy jest sprzeczne z interesem publicznym,
c) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w
opisie przedmiotu zamówienia,
d) wycofanie z produkcji przedmiotu umowy do obrotu handlowego i dostarczenie produktu
równoważnego, spełniającego parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia,
e) obniżenia wielkości ceny, w przypadku gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy
zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie,
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie nie
więcej niż -20% wartości umowy, ponieważ ilości poszczególnych pozycji określił szacunkowo.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany w ramach zawartej umowy, asortymentu ilościowego
w pakietach w zależności od potrzeb, z zachowaniem cen jednostkowych i wartości umowy, po
uzyskaniu zgody Wykonawcy.
4.Wykonawca gwarantuje stałość dostaw przez okres trwania umowy.
5.Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy
osobie trzeciej.
6.Wykonawca pod rygorem nieważności, nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć
wierzytelność z niniejszej umowy.
7.Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy ze strony Zamawiającego, jest Kierownik
Działu Gospodarczego:
Pani
Weronika Śrutwa
Adres służbowy
Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3
Tel.
32 755 51 57 / 755 50 73
e-mail
gospodarczy@szpital-raciborz.org
8.Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy ze strony Wykonawcy, jest:
Pani/Pan
………………………..
Adres służbowy
………………………..
Tel.
………………………..
e-mail
………………………..
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§ 11
1.Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań i praktyk sprzecznych z
dobrymi obyczajami lub noszącymi znamiona nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.), do których należy w szczególności wykorzystywanie przez Wykonawcę
informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji
posiadających wartość gospodarczą, uzyskanych przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub
wykonywaniem Umowy w celach innych niż realizacja Umowy.
2.Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień
zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych, a także z ochroną
informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej.
3.Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, do nieczynienia
użytku i nieujawniania żadnej osobie trzeciej informacji o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem
sytuacji, gdy wynika to z obowiązku ujawnienia nałożonego na Wykonawcę przez obowiązujące
przepisy prawa lub gdy informacja ta jest ogólnie dostępna. W przypadku konieczności ujawnienia
powyższych informacji Wykonawca zobowiązuje się uprzednio poinformować o tym Zamawiającego.
Wykonawca może udostępniać powyższe informacje poddostawcy pod warunkiem, że robi to w celu
wykonania Umowy oraz jednocześnie uzyska pisemne zobowiązanie poddostawcy do
wykorzystywania tych informacji jedynie w zakresie zgodnym z ust. 1 oraz zachowania tych
informacji w poufności na zasadach przewidzianych w niniejszej klauzuli.
4.W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1-3 zarówno przez Wykonawcę jak i
podwykonawców, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości 5% kwoty określonej w § 4 pkt 1 Umowy, jak też do rozwiązania umowy w zakresie
niezaakceptowanych jeszcze prac. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia roszczeń na
zasadach ogólnych.
§ 12
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

Zamawiający:

Dostawca:
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