UMOWA NR 3PN.2017
zawarta w Olsztynie dnia. ......................... pomiędzy :
Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28
KRS 0000000537,

REGON 510876884, NIP 739-30- 34-091

reprezentowanym przez: Joannę Motyl – Żechowicz - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
REGON:

NIP:

reprezentowanym przez: ______________________________________________________
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, po przeprowadzeniu
przetargu nieograniczonego, Zamawiający udziela zamówienia na dostawę odczynników do elektroforezy
białek wraz z dzierżawą analizatora a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo
opisany w załączniku nr 1 do umowy – formularzu ofertowym i cenowym.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do sukcesywnej dostawy Zamawiającemu
odczynników do elektroforezy białek zwanych w dalszej części umowy odczynnikami oraz dzierżawy
analizatora.
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy:
−

jest zgodny ze specyfikacją,

−

posiada wysoką jakość oraz niezbędne atesty i certyfikaty wynikające z ich właściwości i celu przeznaczenia,

−

spełnia wszelkie obowiązujące przepisy, normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej,

−

jest wolny od wad fizycznych i prawnych,

−

nie jest przedmiotem praw osób trzecich.

4. Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść
oferty Wykonawcy złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a w szczególności treść Formularza ofertowego i cenowego, jak również treść niniejszej umowy.

§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony - tj. od dnia 26.06.2017r. do dnia
25.06.2020r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego
prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego
wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu.
Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym ma ten skutek, że
umowa przestaje wiązać strony od chwili jej rozwiązania. Czynności stron związane
z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie
są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze
stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy
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mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.
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, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy na piśmie.
4. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają
zastosowania

§3

1. Termin rozpoczęcia dostaw stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień 26.06.2017r.
przy czym dostawa nastąpi do Laboratorium Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej 28
w Olsztynie, transportem i na koszt Wykonawcy.
2. Dostawa odczynników następować będzie sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy
w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie 7
dni od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy (faksem lub pisemnie). Zamówienie
„pilne” realizowane będzie w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.
3. Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego o wysłaniu przedmiotu umowy tak, aby
wiadomość ta dotarła do niego najpóźniej na 24 godz. przed terminem dotarcia przesyłki do
wskazanego przez Zamawiającego miejsca.
4. Dostawa analizatora nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy transportem i na koszt Wykonawcy.
5. Analizator zostanie przekazany protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Protokół
zdawczo – odbiorczy podpisany zostanie po uruchomieniu analizatora, przekazaniu instrukcji obsługi sporządzonej
w języku polskim, oraz po przeprowadzeniu szkolenia zakończonego dokumentem potwierdzającym jego wykonanie,
jasno wskazujące, że pracownicy przeszkoleni obsługujący analizator posiedli umiejętność jego obsługi.

§4
1. Zamawiający jest zobowiązany do:
1.1. Wykorzystywania analizatora zgodnie z jego przeznaczeniem, przekazaną mu instrukcją obsługi
i wymogami prawidłowej eksploatacji. Obsługę instalacji mogą prowadzić jedynie osoby przeszkolone.
1.2. Nie przeprowadzania na własną rękę żadnych napraw i konserwacji,
1.3. Umożliwienia przeprowadzania przeglądów serwisowych urządzenia przez upoważnionych
pracowników Wykonawcy,
1.4. Natychmiastowego informowania Wykonawcy o wszelkich stwierdzonych usterkach, awariach lub
zniszczeniu urządzeń.
1.5. Ponosić opłaty i koszty związane z należytą eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

§5
1. Za dostawę odczynników (przedmiotu umowy) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto do
kwoty …….. zł (słownie: ………………….)
2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych przez cały okres trwania umowy.
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3. Wartość umowy brutto zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, jak wartość towaru i koszt
opakowania, podatek VAT, koszty związane z dostawą odczynników na miejsce wskazane przez
Zamawiającego w § 3 ust. 1.
4. Strony ustalają, że Zamawiający będzie dokonywał zapłaty i dokona całkowitego rozliczenia za
faktycznie dostarczone odczynniki.
5. Strony ustalają, że rozliczenie należności za przedmiot określony w umowie nastąpi przelewem na
rachunek bankowy o numerze: .........................................................................................................
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw odczynników w zakresie ilości i wartości
zamówienia, która jest dla niego niezbędna oraz w zakresie posiadanych środków finansowych na ich
realizację. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu realizacji dostaw o wartości
niższej niż określone w ust. 1.
7. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 6
1. Za dzierżawę analizatora strony ustalają wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy do
kwoty brutto …..............................…….. zł (słownie: ……………………….).
2. Strony ustalają, że ww. czynsz dzierżawny płatny będzie w miesięcznych ratach w wysokości
…..................... brutto (słownie: …...............................................).
3. Wartość czynszu dzierżawnego brutto zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, jak podatek VAT
i koszty związane z dostawą analizatora na miejsce wskazane przez Zamawiającego w § 3 ust. 1 oraz
przeszkolenia pracowników do obsługi analizatora.
4. Wykonawca gwarantuje niezmienność wysokości czynszu dzierżawnego przez cały okres trwania umowy.
5. Strony ustalają, że rozliczenie należności za przedmiot określony w umowie nastąpi przelewem na
rachunek bankowy o numerze: ............................................................................. w terminie 30
dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§ 7

1. Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał przedmiot umowy (w asortymencie oraz ilościach
wynikających z przesłanych zamówień) o najwyższej jakości zarówno pod względem norm
jakościowych jak i odpowiednim terminie ważności zapewniając bezpieczne zużycie dostarczonych
produktów. Przedmiot umowy będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wszelkie reklamacje ilościowe zgłaszane będą w ciągu 5 dni roboczych po dostawie. Wykonawca
w ciągu 3 dni roboczych jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących odczynników.
3. W razie stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych produktów (odczynników do elektroforezy
białek lub analizatora), Zamawiający niezwłocznie zgłosi reklamację na piśmie do Wykonawcy.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego odczynnika na odczynnik wolny od wad, na
swój koszt, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§8
1. W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego
z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy i § 6 ust. 1 umowy.
2. W razie opóźnienia w realizacji dostawy odczynników, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
zapłacenia kary umownej w wysokości 5% wartości zamówionych każdorazowo odczynników, za
każdy dzień zwłoki.
3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.
1 umowy oraz § 6 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
§ 10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom
powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Zamawiający:

Wykonawca:
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