Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA nr ……………….
zawarta w dniu ………………..2018r pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczym w Łodzi z siedzibą w
Łodzi, ul. Aleksandrowska 61/63, NIP: 947 18 05 558, REGON 000294289, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez

……………………………………………………………………………………………………………………….
a:

……………………………………………………………………………...................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego – sprawa nr DTA.333.1.2018, na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Strony zawierają umowę.
§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego, dostarczać odczynniki i materiały laboratoryjne, w opakowaniach fabrycznych, zgodnych z
rodzajem i przeznaczeniem towarów, w asortymencie, ilościach i cenach jednostkowych określonych w
załączniku nr 1 do umowy (załącznik zgodny z Formularzem oferty), zgodnie ze złożoną ofertą przetargową z
dnia ……….2018r.
2. Ilości opakowań / sztuk, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy są szacunkowe i mogą ulec
zmniejszeniu zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Niewykorzystanie całości umowy nie
pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo-prawnych.
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§ 2 Ceny
1. Wartość zamówienia brutto wynosi:……………….. zł (słownie: ……………………………………………. w tym
podatek VAT.
2. Ceny jednostkowe netto określone w załączniku nr 1 do umowy wiążą Strony przez cały okres jej
obowiązywania, z zastrzeżeniem § 9.
3. W cenie towaru zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu do Zamawiającego.
§ 3 Warunki płatności
1. Należność za dostarczony towar zostanie uregulowana przelewem w terminie do …… dni od otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze.
2. W przypadku wystawienia faktury (faktury korygującej) niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), zostanie zwrócona, co spowoduje
opóźnienie w jej zapłacie z winy Wykonawcy, za które Zamawiający nie ponosi konsekwencji. W razie
otrzymania faktury po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
3. W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych
zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie.
§ 4 Warunki dostaw
1. Realizacja dostaw towaru, o którym mowa w § 1 następować będzie sukcesywnie na podstawie cząstkowych
zamówień składanych przez Zamawiającego. Termin realizacji zamówień wynosi 3 dni robocze od wysłania
przez Zamawiającego zamówienia.
2. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień mailem lub faksem uprawniony jest pracownik
……………………………………………………………………..
3. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zamawiającego tj: do Zakładu Diagnostyki
Laboratoryjnej WOMP CP-L, ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź w godz. 8.00 – 14.00.
4. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy towaru objętego umową, jak
również nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru, chyba że zwłoka
Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar przekracza 45 dni licząc od terminu zapłaty, wówczas
Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia
zapłaty całości zaległych należności.

§ 5 Reklamacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru ilościowego i jakościowego towaru.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych, polegających w szczególności na
uszkodzonym opakowaniu, naruszonej zawartości opakowania bądź dostawie produktów, które ze względu na
cechy jakościowe, nie nadają się do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje
się do niezwłocznego uzupełnienia braków ilościowych lub dostarczenia towaru o właściwej jakości, nie później
niż w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego mailem lub faksem.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od
wad w przypadku:
1) dostarczenia towaru złej jakości,
2) dostarczenia towaru niezgodnego z umową / zamówieniem,
3) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach
4) dostarczenia towaru z opóźnieniem dłuższym niż 48 godzin.
§ 6 Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca będzie zobowiązany
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
1) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy bez
uzasadnionej przyczyny,
2) 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, określonym w §4 ust. 1, ale nie mniej niż 20 zł
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, ale nie mniej niż 20 zł
za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,
4) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez
Wykonawcę, wstrzymania dostawy towaru lub dokonania nieuzgodnionej podmiany asortymentu
zamówionego towaru, za wyjątkiem okoliczności, gdy wstrzymanie dostaw wynika z faktu, iż Zamawiający
zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.
5) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający z winy Wykonawcy odstąpi od
umowy lub rozwiąże ją bez wypowiedzenia.
2. W razie powstania szkody o wartości przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań
wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą stronę, o ile będą one skutkiem lub
wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o
której mowa w §8 ust. 2 niniejszej umowy.
§ 7 Okres obowiązywania umowy
Umowa obowiązuje przez okres od …………. 2018r do …………….2020r.
§ 8 Odstąpienie i rozwiązanie umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:
a) w przypadku dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub dostarczenia towaru z
opóźnieniem,
b) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu, za wyjątkiem okoliczności, gdy
wstrzymanie dostaw wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45
dni licząc od terminu zapłaty.
c) zmiany siedziby Zamawiającego uzasadniającej wypowiedzenie niniejszej umowy z uwagi
na fakt, że dalsze jej wykonywanie nie leżałoby w interesie publicznym,
d) zmiany
organizacyjnej
Zamawiającego
istotnej
z
punktu
widzenia
realizacji
umowy,
w szczególności w przypadku przekształcenia lub połączenia na podstawie art. 66 i następne ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy
już dostarczone Zamawiającemu.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9 Zmiany umowy
1. Strony przewidują możliwość zmian umowy polegające na:
a)
obniżeniu cen jednostkowych netto towaru,
b)
zmianie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych i/lub sposobu konfekcjonowania pod warunkiem
nie przekroczenia kwoty, o której mowa w § 2ust.1 .
c)
przedłużeniu okresu obowiązywania umowy o maksymalnie 3 miesiące, w przypadku nie wykorzystania
wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w okresie na jaki została zawarta.
d)
zmianie nazwy handlowej lub numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, w
przypadku wprowadzenia do sprzedaży przez producenta produktu zmodyfikowanego/udoskonalonego,
albo gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn lezących po stronie producenta przy
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego
umową,
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 3.
3. W przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, ceny jednostkowe netto wg załącznika nr 1
do umowy pozostają bez zmian. Nowe stawki VAT obowiązują od dnia wejścia w życie stosownych aktów
prawnych i ich stosowanie nie wymaga aneksu.
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§ 10 Postanowienia końcowe
Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie
wierzytelności zarówno istniejących jak i nieistniejących, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzień
zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego są nieważne.
Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o
zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaścicieli firmy pod
rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za
doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
Wszelkie spory związane z realizacją postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane na drodze
polubownej, w przypadkach ostatecznych mogą być poddane do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego, a także postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

