Umowa nr ............ / ...............
w sprawie zakupu w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania
profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
zawarta w Świeciu w dniu .................................... r. pomiędzy
WOJEWÓDZKIM SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA
(KRS_0000034171, NIP_5591699097, REGON_000291523) z siedzibą w Świeciu (86-100) ul. Sądowa 18 – zwanym
dalej ZAMAWIAJACYM,
a
…...........................................................................................................................................................................................
(KRS_....................., REGON_......................, NIP_.........................) z siedzibą w …....................... (…........................)
ul. …....................... – zwaną dalej WYKONAWCĄ,
zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§ 1. Umowa jest następstwem wyboru oferty WYKONAWCY z dnia …................. r. w postępowaniu o udzielenia
§ 2.

zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytań ofertowych.
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO, odpowiedzialnymi za realizację
postanowień

umowy

są

Malwina

Brzozowska

(tel.

52_3308388,

fax

52_3324541,

e-mail mbrzozowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl) oraz Lucyna Mindykowska (tel. 52_3308350,
2.

fax 52_3324541, e-mail lmindykowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl) .
Osobą uprawnioną do reprezentowania WYKONAWCY, odpowiedzialną za realizację postanowień
umowy jest .....................................................................................................................................................

§ 3.

1.

(tel. .............................., fax ..........................,e-mail ...................................................................................) .
Przedmiotem umowy jest zakup w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19
poprzez

działania

profilaktyczne

i

zabezpieczające

skierowane

do

służb

medycznych”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach
2.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia spełniający poszczególne parametry:
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2.1. Kombinezon barierowy pełny:
a) Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi powinien spełniać
wymagania

normy

EN

14126

dotyczącej

odzieży

ochronnej

według

co

najmniej

wyszczególnionych warunków:


odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego
klasa 4 i wyższa,



odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego
kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,



odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa;

b) Powinien mieć minimalną wytrzymałość na rozdzieranie min. klasa 2 i na przekłucie min. klasa
1 według EN 14325;
c) Kombinezon ochronny co najmniej typ 4 według klasyfikacji zgodnie z EN 14605 lub fartuch
wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec;
d) Rękawy z elastyczną taśmą zabezpieczającą;
e) Wykonany np. z barierowej (laminowanej lub powlekanej) włókniny polipropylenowej,
f) Szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie;
g) Kombinezony rozmiary L (50%) i XL (50%);
h) Pakowany w indywidualne opakowanie;
i) Oznakowanie zawierające informacje, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie
podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od
dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane
producenta (nazwa, adres).
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2.2. Fartuch barierowy:
a) Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi powinien spełniać
wymagania

normy

EN

14126

dotyczącej

odzieży

ochronnej

według

co

najmniej

wyszczególnionych warunków:


odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego
klasa 4 i wyższa,



odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego
kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,



odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa;

b) Powinien mieć minimalną wytrzymałość na rozdzieranie min. klasa 2 i na przekłucie min. klasa
1 wg EN 14325;
c) Kombinezon ochronny co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605 lub fartuch
wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec;
d) Rękawy z elastyczną taśmą zabezpieczającą;
e) Wykonany np. z barierowej (laminowanej lub powlekanej) włókniny polipropylenowej bez
zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka;
f) Szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie;
g) Fartuchy rozmiary : M (15%) , L ( 70%) , XL ( 15%);(15%), L (70%), XL (15%),
h) Pakowany w indywidualne opakowanie;
i) Wodoodporny i oddychający; wysoka odporność na wnikanie wilgoci i przenikanie
drobnoustrojów;
j) Ze wzmocnieniem na przedramionach i klatce piersiowej;
k) Oznakowanie zawierające informacje, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie
podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od
dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane
producenta (nazwa,adres).
2.3.

Maseczki medyczne typ II:
Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi powinien spełniać
wymagania normy EN 14683:
a) skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR,
b) oddychalność (ciśnienie różnicowe- Pa) jak dla masek typu II lub IIR,
c) biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub powinien być wykonany z materiału
spełniającego powyższe wymagania:


wykonane z materiału min. pierwszej klasy palności,



gumka umożliwiająca założenie maseczki o uszy lub wiązanie z tyłu na troki,
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w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do
kształtu twarzy - zakrycie nosa, ust i brody,



w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa
zapewniające szczelność przylegania,



rozmiar wyrobu „ na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm ( +/- 1cm),



pakowane w indywidualne opakowanie, następnie w opakowanie zbiorcze,



oznakowanie opakowania zbiorczego zawierające informację, że produkt może być użyty
wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego i epidemii nie
dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z

§ 4.

1.

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz dane producenta (nazwa, adres).
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia określonego w § 3 niniejszej umowy,

2.

Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.09.2020 r.
Za dzień dostarczenia przedmiotu umowy uznaje się datę dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu

3.

zamówienia, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez

4.

upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron.
W przypadku gdy podczas odbioru ujawnią się wady i usterki w przedmiocie umowy Zamawiający może:
a) odmówić odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia
b)

wad;
odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli wady lub nieprawidłowości
okażą się istotne i trudne do usunięcia – w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia powyższej

§ 5.

1.

okoliczności.
Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie ze złożona przez niego
ofertą, wynagrodzenie w kwocie: …........... zł. netto (słownie: …....................................... złotych)
powiększonej o …......% podatek VAT w wysokości …................. zł., co łącznie stanowi kwotę

2.

…............................... zł. brutto (słownie: ….................................... złotych).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy

3.

wskazany na fakturze.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego protokół odbioru za odebrany przedmiot zamówienia, w którym mowa w

4.
§ 6.

§ 4 ust. 3 niniejszej umowy.
Za dzień dokonania płatności uważa się dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego przez

Zamawiającego.
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 1% wynagrodzenia
b)
3.

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku odstąpienia od
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umowy

§ 7.

przez

Wykonawcę

z

przyczyn

leżących

po

stronie

Zmawiającego

4.

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,

5.

w przypadku gdy rzeczywista szkoda przekracza wysokość kar umownych;
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, na

1.

podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
b)

publicznym, czego nie można było przewidzieć przez zawarciem umowy;
wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy
albo Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, dokona podziału lub zbycia

c)

przedsiębiorstwa bądź połączenia z innym podmiotem;
Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację ze swojej winy i nie

d)

podejmuje jej przez okres co najmniej 3 dni roboczych;
Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności z opisem przedmiotu

2.

zamówienia określonym w § 3 ust. 2 Umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości

3.

o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać

4.

uzasadnienie faktyczne i prawne.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty przez

§ 9.

1.
2.

Wykonawcę należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań.
Strony przewidują możliwość dokonania zmiany w niniejszej umowie.
Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną

§ 10.

1.

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Strony zgodnie postanawiają, że będą dążyć do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów

2.

mogących powstać na tle wykonania niniejszej umowy.
W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w drodze polubownej wszystkie ewentualne
spoty powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przed sądem właściwym miejscowo

§ 11.

1.

dla siedziby Zamawiającego.
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron
na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej pod

2.
3.

rygorem nieważności.
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy „Prawa zamówień publicznych” nie stanowią inaczej. Sądem właściwym do

4.
5.

rozpoznawania sporów będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznikami do niniejszej Umowy stanowiącymi jej integralna część są:
a)
Zapytanie ofertowe z dnia ….............................................. r.
b)
Oferta Wykonawcy z dnia …............................................... r.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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