Załącznik Nr 6 do SIWZ
WZÓR UMOWY – dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3.
UMOWA NR ….... /2016/PN
zawarta w dniu ….. sierpnia 2016 r., pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Korczaka 23
18-100 Łapy
NIP: 966-13-19-909
REGON: 050644804
KRS: 0000002999
reprezentowanym przez:
Urszulę Łapińską – Dyrektora SP ZOZ w Łapach
zwanym dalej „Zamawiającym”
a firmą
…................................................
…................................................
…................................................
NIP :
REGON:
KRS:
zwanej dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych
i materiałów opatrunkowych do SP ZOZ w Łapach, oznaczenie sprawy: ZP/7/2016/PN , strony zawarły
umowę o następującej treści:
§1
1.Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych wymienionych w Załączniku nr 1 do
umowy (Formularz asortymentowo cenowy)
2.Wartość umowy brutto, obejmująca należny podatek od towarów i usług, wynosi ......................... zł,
słownie: ..........................................................................................................................................
3.Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowią przybliżoną
ilość asortymentu przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą
być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać
Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4. Umowa obowiązuje przez okres : od dnia podpisania umowy, od dnia ......... do dnia 26.06.2017 r.
§2
1. Ceny jednostkowe brutto towaru nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania umowy, z
zastrzeżeniem §7 ust.3
2. Ceny jednostkowe towaru zawierają wszystkie koszty związane z dostawami towaru do Laboratorium , ul.
Korczaka 23, 18-100 Łapy (transport, pakowanie, czynności Wykonawcy niezbędne do realizacji
zamówienia itp.).
3. W przypadku nie umieszczenia w ofercie jakichkolwiek istotnych składników koniecznych do wykonania
przedmiotu zamówienia lub złego oszacowania ilości, kosztami ich zakupu zostanie
obciążony
Wykonawca.
§3
1. Okres ważności dostarczanych towarów nie może być krótszy, niż 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniami

pisemnymi, złożonymi przez Zamawiającego za pomocą faksu, w terminie …..... dni roboczych
(poniedziałek-piątek), w godz. 8.00-14.00, od otrzymania zamówienia. Wymaga się, aby cały towar,
wymieniony w pojedynczym zamówieniu był dostarczany w jednej dostawie. Towar nie zamawiany w
podany sposób nie będzie przyjmowany przez Zamawiającego.
3.Dostawa będzie się odbywać transportem zapewnionym przez Wykonawcę do miejsca określonego w § 2
ust. 2, w odpowiednio oznakowanych opakowaniach, zapewniających pełną ochronę przedmiotu dostawy
przed czynnikami szkodliwymi.
4. Dostawa zostanie skontrolowana pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem z chwilą
jej otrzymania. Gdy dostawa jest niewłaściwa pod względem ilościowym, brakujący towar dostarcza się w
ciągu 2 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od pisemnego powiadomienia Wykonawcy za pomocą faksu.
5. W przypadku dostawy w całości lub w części o niewłaściwej jakości, Wykonawca zobowiązuje się
rozpatrzyć reklamację złożoną na piśmie przekazaną wraz z reklamowanymi wyrobami i w ciągu 7 dni od
daty jej otrzymania powiadomić pisemnie Zamawiającego, czy reklamację uwzględnia, czy nie oraz
wyczerpująco uzasadnić swoje stanowisko. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar wolny od wad
Wykonawca dostarcza w ciągu 4 dni od powiadomienia Zamawiającego o uwzględnieniu reklamacji.
6. W przypadku nie zrealizowania zamówienia lub reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 4 i 5,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy w ilości i
asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.
7. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się ilość przedmiotu umowy o wielkość
tego zakupu.
8. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy
pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz ewentualnych kosztów transportu.
9. Towar, wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, jest dopuszczony do obrotu i stosowania
zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar po dostawie przelewem, w terminie 60 dni
od dnia otrzymania faktury VAT na rachunek w niej wskazany.
2. Strony ustalają, iż dniem zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
1.Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
a) w wysokości 5% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 5% wartości umowy określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej
winy lub woli;
c) w wysokości 0,1% wartości umowy, określonej jak wyżej, za każdy dzień opóźnienia w terminowej
realizacji umowy, w tym w szczególności w zakresie dostawy towaru, opóźnienia w.
d) w wysokości 0,1% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu brakującego towaru
zgodnie z terminem określonym w § 3, oraz za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od
wad zgodnie z terminem określonym w § 3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącania kar
umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy. Potrącenie kwoty kar zostanie
dokonana z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkód
przekraczających wartość kar umownych.
§6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku przekroczenia umówionych terminów realizacji zamówień oraz naruszenia terminów, o
których mowa w § 3 o więcej niż 3 dni robocze, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie 3 kolejnych zamówień złożonych przez
Zamawiającego.

§7
1.Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
a) zmianę terminu wykonania zamówienia, gdy Zamawiający nie wykorzysta asortymentu będącego
przedmiotem umowy w okresie jej obowiązywania z zastrzeżeniem, iż termin wykonania zamówienia nie
może być dłuższy niż cztery lata;
b) zamianę poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku
nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, o czym Wykonawca nie
mógł wiedzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on
wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową brutto,
c) zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę
numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania w
przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony albo wystąpi
przejściowy brak produktu, przy czym nie wpłynie to na zwiększenie wartości oferty i będzie to produkt o
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
d) zmianę dotyczącą obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w
przypadku promocji, obniżki cen na dany asortyment,
e) zmianę limitów ilościowych zamawianych wyrobów w stosunku do określonych w poszczególnych
pozycjach pakietu objętych umową, zarówno „na plus” jak i „na minus”, bez zmian wartości brutto danego
pakietu. W przypadku takiej zmiany wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę.
2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej oraz wzrostem wartości
umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
3.Dopuszczalne będzie podwyższenie cen towaru wynikające ze zmiany stanu prawnego, polegającego na
zmianie obowiązującej stawki podatku VAT, z tym, że cena jednostkowa brutto może ulec zmianie tylko w
stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej.
4.Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 pkt. a) - d) i ust. 3 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i
porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. Zmiany będą obowiązywały od dnia podpisania
aneksu do umowy do końca obowiązywania umowy (lub podpisania kolejnego aneksu wprowadzającego
zmianę).
§8
Dokonanie przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy wymaga zgody Starostwa Powiatowego
w Białymstoku
§9
1.Wszystkie zmiany umowy, będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 10
Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a w
przypadku braku porozumienia zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla
Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Załączniki do umowy:
Załącznik na 1 – Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie Pakietu nr ….....

