Załącznik nr 4
do Zaproszenia do złożenia Ofert na:
„Sukcesywna dostawę środków
ochrony osobistej przeciwko Covid 19”

U M O W A nr .../21
(wzór)
zawarta w dniu __________________________ 2021 r. w Otwocku pomiędzy :
Sądem Rejonowym w Otwocku z siedzibą w (05 – 400) Otwocku przy ul. Armii
Krajowej 2, legitymującym się numerem NIP 5321172552, REGON 000324889 zwanym
dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
Justyna Misior – Dyrektor Sądu Rejonowego w Otwocku
a
___________________________ z siedzibą przy ulicy ______________ w __________________, NIP:
________________ , REGON: ________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd ___________________________, pod numerem KRS ________________,
zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
_______________ – ___________________________________________
uprawniony do ________________ reprezentacji Wykonawcy zgodnie z aktualnym na dzień
wejścia
w życie Umowy odpisem z rejestru przedsiębiorców,
alternatywnie
________________________ prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „________________”
z siedzibą przy ulicy ______________ w __________________, NIP: ________________ , REGON:
________________ zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
_______________ – ___________________________________________
uprawniony do ________________ reprezentacji Wykonawcy zgodnie z aktualną na dzień
wejścia w życie Umowy Informacją Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanymi dalej „Stronami”.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca Wykonawcy sukcesywną dostawę środków do dezynfekcji i

środków ochrony osobistej na potrzeby Sądu Rejonowego w Otwocku

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawa żeli do dezynfekcji rąk na potrzeby Sądu Rejonowego w Otwocku;
2) dostawa płynu do dezynfekcji na potrzeby Sądu Rejonowego w Otwocku;
3) dostawa środków ochrony osobistej - rękawic jednorazowych nitrylowych na

potrzeby Sądu Rejonowego w Otwocku;

4) dostawa środków ochrony osobistej - maseczek ochronnych na potrzeby Sądu

Rejonowego w Otwocku;

5) dostawa środków ochrony osobistej - kombinezonów ochronnych na

potrzeby Sądu Rejonowego w Otwocku;

3. Przedmiot umowy Wykonawca realizować będzie zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia

stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
4. Zamawiający określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia. Jednocześnie

wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wyniesie
60% maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia. Niewykonanie przez
Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 40% maksymalnej wielkości
przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie,

partiami według bieżących zapotrzebowań zamawiającego, transportem i na koszt
Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy opakowany i oznaczony w

sposób umożliwiający jego identyfikację pod względem ilościowym i rodzajowym bez
konieczności naruszania opakowania.

7. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dowóz i rozładowanie przedmiotu umowy we

wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

8. Wartość jednorazowego zamówienia nie będzie niższa niż 500 zł brutto, a

zamówienia będą składane nie częściej niż raz na 5 dni roboczych (od poniedziałku
do piątku).

9. Dla ostatniego zamówienia, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, którego wartość

nie osiągnie kwoty wskazanej w ust. 8, dostawa taka zrealizowana zostanie
jednorazowo.

10. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie zgodnie z zapotrzebowaniem w

terminie
3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (liczone od następnego dnia roboczego
po dniu złożenia zamówienia), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
15.00.
11. Zamówienia złożone po godzinie 15.00 uznawane będą jako złożone następnego dnia
roboczego.
12. W celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca wskazuje adres mailowy, na który

będą spływać
zamówienia składane przez Zamawiającego: ........................... , nr faksu: ............................... ,
dalej określane jako „dostawy częściowe".

13. Wykonawca zobowiązuje się przesłać na adres poczty elektronicznej lub faks

wskazany w zamówieniu, o którym mowa w postanowieniu ust. 12 powyżej,
niezwłocznie po otrzymaniu takiego zamówienia, potwierdzenie otrzymania takiego
zamówienia z datą wskazaną w zamówieniu.

14. Dostarczany

przedmiot

zamówienia

musi

być

zgodny

z

wymaganiami

Zamawiającego, określonymi w szczegółowym opisie zamówienia, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz wysokiej jakości.
15. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nie spełniającego wymogów

określonych w niniejszej umowie, opisie przedmiotu zamówienia lub wadliwego,
Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na właściwy w terminie do 3 dni
roboczych od dnia zgłoszenia (mailem lub faxem) dokonanego przez Zamawiającego.
§2
Terminy realizacji umowy

Umowa realizowana będzie sukcesywnie począwszy od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2021 roku.
2. W przypadku niewyczerpania w całości zawartej umowy, na podstawie
oświadczenia Zamawiającego, termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu,
jednak na okres nie dłuższy niż 60 dni.
3. Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu z powodu zaistnienia siły
wyższej, uniemożliwiającej realizację postanowień umowy. W tej sytuacji strony
sporządzą aneks do umowy przedłużający okres realizacji umowy o czas
wstrzymania dostaw. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy powstałe na skutek
siły wyższej.
4. Pod pojęciem siły wyższej strony rozumieją okoliczności, które pomimo
zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym
zakresie, nie mogą być przez strony przewidziane oraz którym strony nie mogą
zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny.
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§3
Warunki realizacji przedmiotu umowy
Za datę wykonania dostaw częściowych, uznaje się datę odbioru jakościowego i
ilościowego bez zastrzeżeń przedmiotu dostawy.
Potwierdzeniem realizacji dostawy częściowej będzie sporządzenie protokołu
odbioru częściowego podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela
zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela dostawcy. Prawidłowy
protokół zdawczo - odbiorczy powinien zawierać następujące elementy: nadawcę,
odbiorcę, datę wystawienia dokumentu, datę odbioru/przekazania, czytelny podpis
dostawcy (imię, nazwisko oraz pieczątka), czytelny podpis odbiorcy (imię,
nazwisko oraz pieczątka) oraz numer umowy, której dotyczy przekazywany towar.
Ww. protokół oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT stanowić będą podstawę
do dokonania płatności za realizację przedmiotu zamówienia objętego dostawą
częściową.
Wykonawca może zlecić wykonanie czynności będących przedmiotem umowy
Podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do
ich wykonania i że zawarł w ofercie oświadczenie, iż powierzy Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia.
Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie
prace, których wykonanie powierzył Podwykonawcom.
Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji
zawierających dane identyfikujące Podwykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.

7. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wartość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi .................. (słownie:

....................................................), w tym podatek VAT w wysokości ... %.

2. Wartość umowy oraz ceny jednostkowe brutto obejmują wszelkie koszty i opłaty

związane z
prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, które mogą powstać w trakcie jej
realizacji, w szczególności koszt przedmiotu umowy, opłat celnych, podatki,
ubezpieczenie, koszt transportu, rozładunku i wniesienia przedmiotu umowy do
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3. Ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 2 do umowy są stałe przez cały okres

trwania umowy.

4. Prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie dostaw

częściowych, płatne będą w formie przelewu na wskazany na fakturach rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego

płatnika.

6. Faktury wystawiane będą na Sąd Rejonowy w Otwocku, płatnikiem będzie Sąd

Rejonowy w Otwocku NIP: 532-11-72-552.

7. Jeśli z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej zwanej

uptu, wynika taki obowiązek, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za
pomocą mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i następnych
ww. ustawy (tzw. Split payment).
W tym celu Wykonawca wskazuje rachunek, który umożliwia zapłatę kwoty podatku
wynikającej z otrzymanej faktury w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Wykonawca jest zobowiązany wskazać numer
rachunku bankowego do płatności za dostarczone towary lub usługi, który znajduje
się w wykazie podmiotów (tzw. białej liście podatników), o którym mowa w art. 96 b
ust. 1 uptu. Należne wykonawcy wynagrodzenie zostanie zapłacone wyłącznie na
rachunek rozliczeniowy, którego numer w chwili zapłaty jest zamieszczony w
wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy uptu. W przypadku niewskazania przez
wykonawcę numeru rachunku bankowego zgodnie z powyższymi zasadami,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zapłatę wynagrodzenia po
terminie określonym w niniejszej umowie. W szczególności Wykonawca nie może w
takim przypadku żądać zapłaty odsetek, kar umownych lub odszkodowania za
poniesioną szkodę.
9. Powyższe postanowienia nie wyłączają obowiązku Zmawiającego, określonego w art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.
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§5
Prawo opcji
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w
art. 34 ust. 5 ustawy. Realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym
zwiększeniu dostawy maksymalnie o 20% dla każdej z pozycji opisu przedmiotu
zamówienia.
W przypadku nie skorzystania z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający określa warunki realizacji prawa opcji zgodnie z poniższym:
1) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w czasie nie przekraczającym
okresu, na który została zawarta umowa,
2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie
podstawowe,
3) ceny jednostkowe asortymentu objętego opcją będą takie same, jak określone w
ofercie Wykonawcy,
4) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego
oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
§6
Gwarancja
Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia
podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, chyba, że producent
przedmiotu umowy udziela dłuższej gwarancji.
Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego
przedmiotu umowy i jego wymiany na wolny od wad, w szczególności w przypadku
stwierdzenia przez zamawiającego cech wskazujących na utratę przez dostarczony
przedmiot umowy przydatności do użycia innych niż przewidziane przez producenta
jako właściwych dla danego produktu, a ujawniający się mimo przechowywania i
użytkowania zgodnie ze wskazaniami producenta zawartymi na opakowaniu.
Termin wymiany przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad w okresie
gwarancji nie może przekroczyć 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie (mailem ze skrzynki
Zamawiającego). W przypadku, gdy wymieniony produkt nie spełni ww. wymagań,
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego wymieni reklamowaną całą partię
dostarczonego produktu w ciągu 5 dni roboczych.
§7
Kary umowne
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne liczone
od wynagrodzenia brutto za dostawę częściową wynoszące:
1) 2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia dostawy częściowej przedmiotu
umowy;
2) 2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia dostawy częściowej przedmiotu
umowy objętego reklamacją lub gwarancją.
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający naliczy Wykonawcy kare umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej.

§8
Przedstawiciele Stron
1. Zamawiający powołuje do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą i nadzorowania
wykonania umowy:
......................................................... , tel.: ........................... , email: ............................................................
2. Wykonawca powołuje do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym:

......................................................... , tel.: ........................... , email: ............................................................
3. Strony upoważniają do podpisania protokołu odbioru osoby powołane w ust. 1 i 2.
4. Każda ze Stron oświadcza, że reprezentujące ją osoby są umocowane przez drugą
Stronę do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu
umowy.
5. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które
mogłyby powodować zmiany w umowie.
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§9
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy
Każda ze Stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub od umowy
odstąpić z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy
oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Przepis § 7 stosuje się
odpowiednio.
Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej
wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek
odstąpienia.
Zamawiający może odstąpić od umowy, zmniejszyć jej zakres lub rozwiązać umowę w
trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje
zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie;
2) W wyniku wszczętego postepowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku
Wykonawcy lub znacznej jego części, a także złożony został wniosek o ogłoszenie
upadłości Wykonawcy;
3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił
pisemnie Wykonawcę, iż nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych
wynikających z umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie jedynie za
zrealizowaną część umowy. Postanowienia przepisu § 7 stosuje się odpowiednio,
jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 10
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub
danych, jakie uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub
rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których podjął podejrzenie, iż są
informacjami lub danymi objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa lub objętymi
ochroną lub, że jako takie są traktowane przez Zamawiającego.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do

informacji na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o
wskazanie, czy informację tę ma traktować jako objętą tajemnicą.
4. W trakcie realizacji umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo
zobowiązuje się do wskazania Zamawiającemu zakresu danych lub informacji
objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
5. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby
działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną
związku tych osób ze Stroną.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający
2.

3.

4.
5.

6.

7.

zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia
Wykonawcy o każdej zmianie danych teleadresowych Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o
zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o zmianie osób
reprezentujących Wykonawcę, o wszczęciu postępowania upadłościowego i
ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresów zamieszkania
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek
osobowych w okresach: obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi oraz
niezakończonych rozliczeń umownych, bez konieczności sporządzania aneksu do
umowy.
Każda ze Stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki
wynikłe z powodu nie wskazania drugiej stronie aktualnego adresu, pod rygorem
uznania za doręczoną, korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez
Wykonawcę.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym
zakresie:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku działania siły wyższej;
2) zmiana oferowanego w danej pozycji produktu, pod warunkiem wystąpienia w
trakcie realizacji umowy okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
uniemożliwiających realizację dostaw na dotychczasowych warunkach, pod
warunkiem niezmienności ceny jednostkowej oraz pod warunkiem spełniania
przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ;
3) zmiana metody odbioru zamówień przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy tj. w przypadku zmian organizacyjnych po stronie
Zamawiającego.
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w
związku z niniejszą umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia,
zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla
Zamawiającego.

§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
a) załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;
b) załącznik nr 2 - oferta wykonawcy;
c) załącznik nr 3 - protokół odbioru;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do Umowy

Protokół odbioru z dnia

Wykonawca:

Zamawiający:

Niniejszym potwierdzam odbiór dostarczonych w dniu ....................... przez Wykonawcę na
podstawie umowy nr ....................... z dnia .................................. i zamówienia z dnia ..................
następujących pozycji:
-

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Strony oświadczają, że przedmiot zamówienia i dostawa został/nie został* przez
Wykonawcę zrealizowany zgodnie z postanowieniami SIWZ, ofertą Wykonawcy i
postanowieniami Umowy.
Ocena zgodności dostarczonych środków z ofertą i zamówieniem: zgodne/niezgodne*
Protokół spisano w 2 (dwóch) jednobrzmiących
egzemplarzach. Uwagi:
- niepotrzebne skreślić

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy:

