Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego PP/ZMDL-2711/12/2018

UMOWA DOSTAWY
/Projekt/
zawarta w dniu …………………. w Rzeszowie pomiędzy:
Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie ul. Warzywna 3, 35-310 Rzeszów wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rzeszowie pod numerem 0000003893,
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
- ………………………. - ……………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
zwanymi w dalszej części umowy Stronami,
o następującej treści:
Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie zapytania ofertowego „Dostawa testów punktowych na potrzeby badań
diagnostycznych Poradni Alergologicznej oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do diagnostyki
alergii dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej” z dnia …………………… r. nr PP/ZMDL2711/12/2018 – Pakiet nr …… . Postanowienia niniejszej umowy są zgodne z danymi zawartymi w ofercie
Wykonawcy złożonej w w/w zapytaniu ofertowym.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa testów punktowych dla potrzeb Zamawiającego, określonych
co do ilości w Ofercie Wykonawcy i w Formularzu cenowym z dnia …………………….
2. Wykonawca oświadcza, że testy punktowe wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy stanowiące
przedmiot niniejszej umowy pochodzą z bieżącej produkcji i posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i
świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które Wykonawca
zobowiązuje się przedstawić na każde żądanie Zamawiającego.
3. Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, musi posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
4. Ilość zamawianego towaru określa każdorazowo Zamawiający, uwzględniając swoje zapotrzebowanie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego
co do rodzaju w Załączniku nr 2 do umowy, a także ograniczenia przedmiotu umowy ze względu na
potrzeby, których nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
6.

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przedmiocie ilości towaru,
jaką ma zamówić w wykonaniu umowy Zamawiający.

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście dostarczoną Zamawiającemu ilość towaru.
8. Podane w ofercie ilości przedmiotu umowy są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie
zużycia w roku poprzednim oraz przewidywanego zapotrzebowania i mają jedynie charakter informacyjny.
Zamawiający zastrzega, iż umowa będzie realizowana zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem

Zamawiającego, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, co oznacza, iż w trakcie
obowiązywania umowy Zamawiający może zamówić mniejszą ilość towaru, aniżeli wskazana w ofercie,
a Wykonawcy nie będą w takim wypadku przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

§2
Termin realizacji umowy
1. Strony zawierają umowę na okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia
cząstkowego. Zamówienia cząstkowe odbywają się w formie pisemnej lub poprzez fax: ………………, lub
pocztą lub na adres e-mail: ………………………..
§3
Warunki dostawy
1. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu
Zamawiającego w terminie określonym w § 2 ust. 2 niezależnie od ilości zamawianego przedmiotu
zamówienia.
2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą oraz składania zamówień jest …………….. lub osoba
przez nią upoważniona.
3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest …...............
tel.: ………………, fax: ………………, email: ……………………….
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wolny jest od wad i spełnia wszelkie wymagane normy.
5. Wykonanie dostawy następuje z momentem potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia przez
przedstawiciela Zamawiającego.
§4
Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia, w
terminie nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT,
potwierdzonej przez Przełożoną Pielęgniarek lub upoważnionego przez nią pracownika dokonującego
odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji
przelania środków przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy (złożenie polecenia przelewu).
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym
prawidłowo zamówieniu. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za
każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego w przypadku realizacji umowy
w zakresie obejmującym ilość przedmiotu umowy określoną w Ofercie Wykonawcy, o której mowa w § 1
ust. 1 na kwotę brutto …………… zł (słownie: ………………), w tym kwota podatku VAT w wysokości:
……………. (słownie: ………………………..) kwotę netto …………. zł (słownie: ……………………………..).
2. Ceny jednostkowe netto nie będą podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem:
w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana następuje z dniem wejścia
w życie aktu prawnego i nie wymaga formy pisemnej.
3. Wartość każdorazowego zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym: opakowania, oznakowania, stosownego
ubezpieczenia przewozowego, koszt transportu, spedycji, załadunku i wyładunku i innych.

§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20%
niezrealizowanej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.1,
b) za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,5% niezrealizowanej części złożonego zamówienia
za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w wykonaniu reklamacji w wysokości 0,5% wartości dostarczonego
a zakwestionowanego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych
kar.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT
dotyczącej realizacji tego zamówienia lub kolejnych zamówień.
§7
Odstąpienie od umowy
1. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:
a) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,
b) opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 7 dni roboczych,
c) opóźnienie w wykonaniu reklamacji przekraczające 5 dni roboczych,
d) dwukrotne nienależyte wykonanie umowy.
2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji
o przyczynie odstąpienia – bez dodatkowego wezwania.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanego zakresu
umowy.
§8
1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy
stawiane takim towarom przepisami prawa.
2. Wykonanie każdej dostawy następuje z momentem pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez
przedstawiciela Zamawiającego. Dostarczenie towaru w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz.
7:00 – 14:00.
3. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych, w szczególności w razie niezgodności
parametrów towaru w stosunku do parametrów oferowanych reklamacja może być wysłana przez
Zamawiającego w formie pisemnej na adres siedziby Wykonawcy, za pomocą faxu lub poczty
elektronicznej na numer lub adres e-mail wskazane w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na złożoną przez Zamawiającego reklamację w terminie
5 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie reklamacji.
5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca na własny koszt i ryzyko odbierze od zamawiającego
zareklamowany towar oraz dostarczy towar wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od
dnia uznania reklamacji lub upływu terminu wskazanego w ust. 4.
6. W sytuacji, jak opisana jest w ust. 4 i 5, Zamawiający przyjmie fakturę VAT dopiero po dostarczeniu
towarów zgodnych z zamówieniem.
§9
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy
1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
1) numeru katalogowego produktu;
2) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów;
3) sposobu konfekcjonowania;
4) liczby opakowań;
5) wymiany lub uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do
sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany lub udoskonalony;
6) zaistnienia możliwości obniżenia ceny;
7) zmiany korzystne dla Zamawiającego.

2. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do umowy, ale nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej
i maksymalnej wartości umowy z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt. 6.
3. Zamawiający w przypadku przejściowego braku zamawianych materiałów wyszczególnionych w Formularzu
cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy wykorzystywanych do wykonywania badań
zobowiązuje Wykonawcę do opłacenia tych badań zrealizowanych u Podwykonawcy.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie.
2. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności pieniężnych
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

