Załącznik Nr 5 do ogłoszenia – część nr 2

UMOWA NR A/ZP/SZP.US.261-4/II/19 (wzór umowy)
zawarta w dniu ……………. 2019 roku pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM:
Instytutem Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Nr KRS: 0000050095
NIP 525-000-84-71, Regon 000288395.
reprezentowanym przez:

1. Tomasza Mikołaja Maciejewskiego – Dyrektora Instytutu Matki
i Dziecka
2. Agnieszkę Graczyk – Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych, działającą
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
a
WYKONAWCĄ:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
na zasadach określonych w art.138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest, stałe przez okres trwania umowy, świadczenie
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług kurierskich zgodnie z ustawą
z dnia 23 listopada 2012 r. roku Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481)
polegających na odbieraniu od Zamawiającego, przewożeniu i doręczaniu
przesyłek kurierskich adresatom.
2. Pod pojęciem „przesyłki” należy rozumieć koperty i paczki zawierające
m. in. dokumenty, materiały biologiczne, sprzęt elektroniczny, aparatura
medyczna.
3. Szczegółowe informacje o rodzajach, ilościach oraz wagach przesyłek
kurierskich objętych
niniejszym
zamówieniem
zawiera
specyfikacja
asortymentowo-cenowa stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. Załącznik nr 2 do
umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia.

§2
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi netto …………… PLN
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),
podatek od towarów i usług: …………… PLN
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),
Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi brutto …………… PLN
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN).
2. Okres rozliczeniowy ustala się na miesięczny, tj. od pierwszego do ostatniego dnia
każdego miesiąca.
3. Należności przysługujące z tytułu wykonywania umowy płatne będą przelewem
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT.
5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa
Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa
Wykonawca.
7. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie
określonym w ust. 3, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
8. Opóźnienia w płatnościach przez Zamawiającego nie spowodują zaprzestania
realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
9. Wykonawca może złożyć fakturę na Platformie Elektronicznego Fakturowania
Infinite IT Solutions. W przypadku takiej formy złożenia faktury Wykonawca jest
zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie.
10. Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktur w formacie pliku PDF drogą
elektroniczną na adres e-mailowy: e-faktury@imid.med.pl. Za datę doręczenia
Zamawiającemu faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień, który Zamawiający
wskazał w e-mailu zwrotnym, potwierdającym odbiór faktury.
11. Wykonawca pod rygorem nieważności nie może przenieść wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
12. Faktury korygujące należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty uwzględnienia
reklamacji.
§3
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 01 marca
2020 r. do dnia 28 lutego 2022 r. lub do wyczerpania kwotowego
określonego w § 2 ust. 1 umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający może, po upływie wyznaczonego terminu na usunięcie
naruszeń, rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. W przypadku
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gdy naruszenie umowy polega na naruszeniu terminu wykonania usługi,
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez
uprzedniego wezwania do usunięcia naruszeń.
3. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
§4
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) W wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu
umowy,
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania należności kary umownej
z wierzytelności Wykonawcy z tytułu Umowy.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar
umownych z płatności za faktury Wykonawcy na podstawie noty wystawionej
przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§5
1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron na
piśmie – pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy:
1) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku
przekształcenia, przejęcia itp.);
2) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług , wprowadzonej
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie
miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę z tym, że
cena netto nie może ulec podwyższeniu - na pisemny i umotywowany
wniosek każda ze stron w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
3) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na
koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na
pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego
o
przeprowadzenie
negocjacji
w sprawie
odpowiedniej
zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności
szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana
postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu
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poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego
Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt
wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia
w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny
umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację
kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy
w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może
spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę,
jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została
podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
5) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn
niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego;
6) w zakresie przedłużenia jej obowiązywania o okres nie dłuższy niż
6 miesięcy w sytuacji częściowego niezrealizowania ilości określonych
w tabeli asortymentowo – cenowej, stanowiącej załącznik do umowy;
7) Zamawiający może jednostronnie zmienić umowę w zakresie zwiększenia lub
zmniejszenia asortymentu usług wskazanych w tabeli asortymentowo –
cenowej, stanowiącej załącznik do umowy, jeżeli nie spowoduje to
przekroczenia wartości brutto umowy;
8) Zamawiane ilości przedmiotu umowy uzależnione będą od potrzeb
wynikających z konieczności ich zastosowania w danym czasie.
3. Zakazuje się innych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
§6
Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po
wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy regulujące działalność pocztową.
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§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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