Załącznik nr 2

Projekt 
UMOWA nr …………./2021
Dnia  …………………..2021 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
ul. Staszica 4;   37 – 450 Stalowa Wola
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :
Andrzej Komsa  – p.o  Dyrektora
za kontrasygnatą Głównego Księgowego - Elżbiety Głowackiej


oraz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W pisanym do ………………………………………… pod numerem ……………….
zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą, reprezentowanym przez:
……………………………………….
w wyniku postępowania poza ustawą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1.”Wykonawca” zobowiązuje się do cyklicznej dostawy  warzyw i owoców do Magazynu 
     Kuchni szpitala 
     za cenę netto:   ……………… /rok
     za cenę brutto : ……………..  /rok
słownie: ………………………………………….zł brutto
zgodnie z  Formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy .
2. Rzeczywiste ceny dostaw nie będą wyższe od maksymalnych oferowanych cen, o których
    mowa w Formularzu asortymentowo - cenowym.
3. “Zamawiający ” zobowiązuje się do odbioru i zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym, określonym w Formularzu asortymentowo – cenowym.

§ 2
„Wykonawca” zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy do Magazynu Kuchni   „Zamawiającego” na własny koszt i ryzyko.
5.Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (tzw. biała lista), o którym mowa w art. 96b  ust.  1 ustawy o podatku od towarów i usług.


§ 3
1. ”Wykonawca” realizował będzie dostawy  średnio dwa razy w tygodniu , w łącznej ilości 
i asortymencie  określonych w Formularzu  asortymentowo –  cenowym po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu ilości i terminu dostawy.
2. W szczególnych przypadkach  „Wykonawca” zapewni dostawę w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia potrzeby.
3. Asortyment wskazany w Formularzu asortymentowo –  cenowym tj. buraki ćwikłowe, marchew, pietruszka, seler dostarczany będzie do Zamawiającego po uprzednim umyciu

§ 4
„Zamawiający” zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczany sukcesywnie przedmiot umowy w wysokości wynikającej z wielkości dostawy i cen jednostkowych, zgodnych z Formularzem asortymentowo –cenowym.

§ 5
1. Strony ustalają następujące warunki płatności: Zamawiający będzie realizował  Wykonawcy, należne za dostarczany asortyment płatności, przelewem na konto nr: ................................................................................................................................................
w terminie  ........... dni, licząc od daty dostawy i otrzymania faktury VAT za dostawę.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych( Dz. U. 2019 poz.118 z póżn. zmianami). Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. 2018 poz.2190 z późn. zmianami) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy  od 30 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1 .*
4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub   obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia   wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej bez obowiązku płacenia odsetek za czas   opóźnienia zapłaty. 
* jeśli zaproponowano termin płatności  ustalono na okres dłuższy, niż 30 dni


§ 6
1."Zamawiający"  zobowiązuje  się do badania  dostarczonych  produktów (odbiór ilościowy i jakościowy)  w  zwyczajowo przyjęty sposób, niezwłocznie po ich przyjęciu od "Wykonawcy".
2. W razie stwierdzenia wad "Zamawiający" złoży  stosowną reklamację na zasadach przewidzianych dla reklamowania wad  towarów spożywczych.
3. Wykonawca zobowiązuje się udzielić niezwłocznie odpowiedzi na reklamację, najpóźniej w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana  będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonej partii towaru Zamawiający poinformuje „Wykonawcę” o stwierdzonych wadach, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar. „Wykonawca ”uruchomi w sytuacji j/w postępowanie reklamacyjne. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi bezzwłocznie wymiana towaru na wolny od wad.
5. Ocena jakości towaru należy wyłącznie do „Zamawiającego”. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7
1. "Wykonawca"  udziela gwarancji na przedmiot dostawy co do jakości i przydatności do spożycia z uwzględnieniem cykliczności dostaw oraz zobowiązuje się dostarczać oferowany asortyment warzyw z zachowaniem wymaganych okresów karencji przy opryskach, zgodnie 
z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 
2. Nie zachowanie przez „Wykonawcę” powszechnie obowiązujących norm jakościowych, terminów i ilości dostaw określonych w § 3 niniejszej umowy stanowić będzie wystarczającą podstawę do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
3. Za datę wykonania umowy uważa się datę dostarczenia „Zamawiającemu” ostatniej partii zamawianego towaru .

§ 8
1. Strony zgodnie uznają, że ceny zaoferowane w ofercie Wykonawcy są maksymalnymi cenami dostaw i nie będą podlegały wzrostowi przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z wyłączeniem zmian przepisów podatkowych Wykonawcy.
2. O zmianie ceny podyktowanej zmianą przepisów podatkowych, Wykonawca informuje Zamawiającego w formie pisemnej podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  porównania cen u podmiotów konkurencyjnych i w przypadku stwierdzenia, że ceny stosowane przez Wykonawcę są wyższe niż w firmach konkurencyjnych Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w terminie 30 dni od  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 9
1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego realizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:
1.1 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie Formularza cenowego – specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część niniejszej umowy
1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za tę partię dostawy za każdy dzień opóźnienia dostawy. 
2. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczoną partię przedmiotu umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia zapłaty.
4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn , za które on ponosi odpowiedzialność Wykonawca zapłaci karę w wysokości  10 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie Formularza asortymentowo - cenowego  - przedmiotu  zamówienia stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
§ 10
Niniejsza umowa obowiązuje przez okres jednego roku, licząc od daty jej podpisania.

§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
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, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30-tu dni  od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku określonym w ust.2  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12
Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy na osobę trzecią, Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.)

§ 13
1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.)

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§ 15
Niniejszą umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 
dla każdej ze stron.  

  
Załączniki do umowy:
1.  Formularz asortymentowo - cenowy
2.  Odpis  z  KRS  lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Wykonawca:      Kontrasygnata Głównego Księgowego :        Zamawiający :        
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

(załącznik aktualny na dzień podpisania Umowy)  

 

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO  - informuje się, iż Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Samodzielny Publiczny  Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy 

Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Staszica 4 , 37 -450 Stalowa Wola. 

2.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym  

z zawarciem niniejszej umowy.  Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu  

współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowym 

Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji 

związanej ze współpracą według okresó w wskazanych w przepisach szczególnych.  

3.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skar gi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem  iom@szpital-

stw.com, a także pocztą tradycyjną pod adresem Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Staszica 4,  

37-450 Stalowa Wola z dopiskiem „do Inspektora Ochro ny Danych". 

4.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane 

profilowaniu. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrow otnej Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny w Stalowej Woli nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na  podstawie umowy powierzenia 

zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  
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