Oznaczenie sprawy ZŻM/34/2019

Załącznik nr 4 do siwz
WZÓR UMOWY nr ………………….
zawarta w dniu ……………………….. r. w Szczecinie, pomiędzy
Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410
Zespołem Żłobków Miejskich w Szczecinie, Ul. Śląska 54 LU1-LU2, 70-430 Szczecin
reprezentowanym przez Agnieszkę Rojek – dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w
Szczecinie.
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
NIP ………………………, KRS ………………………..
reprezentowana przez:
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwana dalej „ustawą”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa środków czystości w zakresie Części
…………………………………………… zamówienia w ramach projektu „Zakup i
dostawa artykułów higienicznych i środków czystości w ramach projektu „Nowe
miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról
rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania
Zamawiającemu środków czystości określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, za
ceny jednostkowe tam wskazane, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy.
3. Podstawę realizacji przedmiotu umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy stanowiąca
Załącznik nr 1 do umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że artykuły będące przedmiotem umowy są dopuszczone do
powszechnego stosowania i posiadają wszelkie wymagane zezwolenia i atesty. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i
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zgodność poszczególnych dostaw z zamówieniem, jak również za szkody wyrządzone
dostarczeniem towaru niewłaściwej jakości.
2. Produkty stanowiące przedmiot dostawy winny posiadać aktualny termin ważności do
użycia.
3. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione środki chemiczne wraz z kartami
charakterystyki, które ich dotyczą. Karty charakterystyki powinny zostać zapewnione w dniu
dostawy.
4. Karty charakterystyki powinny odpowiadać aktualnie obowiązującym w tym zakresie
przepisom i być napisane w języku polskim.
5. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone produkty, zgodnej z terminem
przydatności do użycia określonym przez producenta.
6. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu dostawy,
zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu
nienależytego transportu i powstałych strat.
§3
1. Wymieniony w § 1 przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczać
Zamawiającemu w częściach określonych przez Zamawiającego, transportem własnym lub
zleconym, przystosowanym do przewozu tego typu asortymentu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, na własny koszt i ryzyko.
2. Poszczególne zamówienia partii towarów składane będą e-mailem lub faksem przez
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, z wyprzedzeniem, najpóźniej do godz. 12.00.
3. Dostawy towarów winny być realizowane w ciągu ………. dni roboczych od dnia
zgłoszenia, nie później niż do godz. 12.00.
4. Wykonawca dostarczać będzie towar do do następującej lokalizacji:
Część I: Żłobek Miejski nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6 c w Szczecinie
Część II Żłobek Miejski nr 3 przy ul. Włościańska 3 w Szczecinie
Część III Żłobek Miejski nr 6 przy ul Mazowieckiej 11/12 w Szczecinie
§4
Do dostarczonego towaru na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien dostarczyć atest,
jeżeli istnieją takie wymogi wydane przez odpowiednie organy do tego upoważnione.
§5
1. Podane w Załączniku nr 2 do umowy ilości produktów są ilościami maksymalnymi.
2. Przedmiot dostawy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu, według
potrzeb Zamawiającego.
3. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w przypadku zamówienia mniejszej
liczby produktów. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 30%.
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§6
1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty ……………. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………00/100), w
tym należny podatek VAT.
2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy będzie wyliczona na podstawie ustalonych cen
jednostkowych brutto oraz faktycznej ilości dostarczonego do Zamawiającego towaru.
3. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają zmianę cen poszczególnych
produktów wymienionych w Załączniku nr 2 oraz ceny określonej w § 6 ust. 1 spowodowaną
zmianą stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa i dotyczyć
będzie dostaw wykonywanych od tego dnia po warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę
wpływu zmian wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu na koszty wykonywania
zamówienia.
§7
1. Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdorazowej dostawie zamówionych produktów
oraz po stwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego ich prawidłowej ilości i właściwej
jakości ( protokół zdawczo-odbiorczy).
2. Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury, przelewem na konto
wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wystawiał oddzielne faktury na następujące pozycje określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy:
1) Pozycje 1 – 62
2) Pozycja 63
3) Pozycje 64 - 70
4) Pozycje 71 - 80
4. Do faktur Wykonawca dołącza potwierdzenie odbioru ilości dostarczonego towaru ( protokół zdawczo-odbiorczy).
5. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z
zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
§8
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Przedmiot niniejszej umowy wykonywany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do
dnia 31.01.2022 r.
§9
W razie powstania 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 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od
Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§10
1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 3 ust
3. w wysokości 3% wartości brutto danego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
b)
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,5 %
wartości brutto umowy o jakiej mowa w § 6 ust. 1.
2. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary
umowne,
Zamawiającemu
przysługuje
prawo
dochodzenia
uzupełniającego
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w tym również utraconych
dotacji.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
4. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Kary umowne podlegają sumowaniu.
6. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej
szkody.
§ 11
1.
Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne dostarczonego na zasadach opisanych
w niniejszym paragrafie.
2.
Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku towaru, braku oryginalnych
opakowań towaru, uszkodzenia towaru, dostarczenia towaru innego niż objęty zamówieniem
– w terminie 7 dni od daty dostawy, a w przypadku wad ukrytych (w tym jakościowych), w
terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie
reklamacyjne, w którym opisze, okoliczności ujawnienia wad, a także ich zakres i prześle je
faksem lub pocztą elektroniczną do Wykonawcy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania
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wymiany towaru na wolny od wad i/lub dostarczenia brakującej ilości towaru.
5. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni
od daty jej zgłoszenia.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast
towaru wadliwego taki sam towar nowy wolny od wad, terminy reklamacyjne biegną na nowo
od chwili jego dostarczenia.
7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 5 Zamawiającemu
przysługuje prawo: zamówienia towaru u innego wykonawcy lub odstąpienia od umowy.
8. W przypadku zamówienia towaru u innego wykonawcy - w sytuacji, o której mowa w ust.
7 - Wykonawca zapłaci za ten towar na podstawie faktury VAT Zamawiającego, w terminie 14
dni od daty jej otrzymania. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności
wynikającej z w/w faktury z wynagrodzenia Wykonawcy.
9. W przypadku gdy Zamawiający będzie chciał skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,
wyznaczy w tym celu Wykonawcy dodatkowy termin do załatwienia reklamacji, z
zagrożeniem iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy.
10. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane na piśmie w terminie 7 dni od dnia w
którym Zamawiający dowiedział się o przesłance uprawniającej do odstąpienia od umowy.
12. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Okres
gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania ostatecznego protokołu zdawczoodbiorczego.
§ 12
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać wierzytelności z tytułu realizacji
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 13
Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu wg siedziby Zamawiającego.
§ 14
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu cywilnego.
§ 15
Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany
nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
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§17
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej
umowy.
3. W sytuacji, gdy w celu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca pozyska dodatkowe dane
osobowe osób fizycznych, Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych, wobec tych osób oraz do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób.
4. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób
fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie,
2) kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem meilowym:
iod@it-serwis.com.pl
3) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, na
zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa,
5) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Zespołu
Żłobków Miejskich w Szczecinie dostępna jest na stronie internetowej w zakładce
„Polityka Prywatności”
6)dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,
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c) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji do dnia przekazania
dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania, okres rękojmi i gwarancji,
przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z tytułu
realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w
rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO.
Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 6 poniżej.
6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą
przekazywane Zamawiającemu o:
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu,
2) treści klauzuli informacyjnej.

...........................................
Wykonawca

...........................................
Zamawiający

Załączniki:
1)
Oferta cenowa
2)
Kalkulacja cenowa
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