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 zał. nr 6  SIWZ   Nr sprawy 07/2011 
 

 

 

PROJEKT         Umowa nr /              / 2011     

  na dostawę odczynników do analizatora immunochemicznego 

 

 

 Zawarta w dniu  ..................... r  pomiędzy: 

1.Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa –

Bemowo z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrocławskiej 19  wpisanym  do Rejestru 

Stowarzyszeń, innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS  000003553 ,  zwanym w 

dalszej treści umowy „ Zamawiającym” reprezentowanym przez:           
                   

Paweła   Dorosza     Dyrektor 
 

a 

1. Firmą ....... z siedzibą w ................... wpisaną ............................................Regon ............, 

NIP ............. zwaną  w dalszej treści umowy Dostawcą  w imieniu  którego  występują: 
 

............................................................................................................ 

      

    Niniejsza  umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

    przetargu nieograniczonego art. 39  Ustawy „Prawo zamówień publicznych” 

     

§ 1 

1. Dostawca, zobowiązuje się  sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu  odczynniki do 

      diagnostyki immunochemicznej do analizatora typ ................................ 

2. Ogólna  wartość  przedmiotu  umowy wynosi  brutto: ............  złotych, słownie: 

............................................................................................................................. 

3. Szczegółowy wykaz rodzaju  i  ilości odczynników, jak również  cen jednostkowych 

brutto zawarta jest w załączniku  nr 3  (SIWZ) i stanowi on integralną część do umowy.      

 

§ 2 

1. Dostawy odczynników   będą   realizowane  po  otrzymaniu  przez Dostawcę od  

Zamawiającego  zamówienia  z  podaniem ilości i asortymentu  zamawianych 

odczynników  w  terminie do  7 dni od  daty  zgłoszenia   zamówienia. Zgłoszenie 

zamówienia może nastąpić pisemnie, droga telefoniczną, faksową. 

2. Dostawca zapewnia realizację dostaw w odpowiednich i właściwych  opakowaniach, 

transportem zapewniającym należyte zabezpieczenia jakościowe dostarczanych  

odczynników przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. 

3. Wszelkie  reklamacje  jakościowe  i  ilościowe  realizowane  będą  przez  Dostawcę, na 

jego koszt w  terminie do 7 dni  od  daty  złożenia  reklamacji  przez  Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Strony  ustalają ,  iż  przez cały okres obowiązywania niniejszej  umowy  obowiązują 

      ceny  brutto podane  w ofercie  cenowej stanowiącej załącznik do  umowy. 
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2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione odczynniki każdorazowo do 

Laboratorium Analitycznego w Przychodni Rejonowej ul. Powstańców Śląskich 19 własnym  

transportem   i  na  swój  koszt. 

 3.  Strony  postanawiają, że w przypadku zmiany kursu walut  wg tabeli NBP w stosunku do dnia 

      zawarcia umowy, stawek celnych,  istnieje możliwość renegocjacji cen, 

      przy czym jeżeli strony nie osiągną porozumienia co do zmiany warunków umowy w terminie 

      30 dni  od daty zgłoszenia propozycji zawarcia  aneksu ( w którym wskazane zostaną nowe 

      warunki) dotychczasowe warunki pozostają bez zmian na okres obowiązywania umowy. 

      W przypadku   zmiany kursu walut  wg tabeli NBP w stosunku do dnia zawarcia umowy, 

      stawek celnych,  o więcej niż 30%  i braku zgody na zawarcie aneksu ze 

       strony Zamawiającego, Dostawca lub Zamawiający może rozwiązać umowę z  

       zachowaniem 2- miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

 

§ 4 

1.  Należność za należycie wykonaną umowę (dostawę odczynników)   przekazywana  będzie 

     na rachunek bankowy  Dostawcy: ................................................................. w terminie 

    do .........  dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

    w wysokości odpowiadającej ilości zrealizowanych prawidłowo dostaw.  

 

§ 5 

1. W przypadku nienależytego wykonania przez  Dostawcę warunków umowy, w tym nie 

dochowania terminu dostaw, jakości, ilości dostarczanych odczynników 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% liczonych od  wartości 

zamówienia, za każdy dzień zwłoki. 

2. Kara umowna może być potrącona z należnego Dostawcy wynagrodzenia.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wbrew postanowieniom 

umowy zobowiązany jest on do zapłaty  Dostawcy kary umownej w wysokości 10% 

wartości zamówienia. 

4. W przypadku wystąpienia szkody strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych  ponad wysokość  zastrzeżonej kary umownej.   

 

§ 6 

   1. Umowa  zostaje zawarta  na  okres  od  dnia  ............ r do  dnia  .................... 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia  przedmiotu umowy łącznej wielkości 

   dostaw. 

3. Zmniejszenie wielkości dostaw nie stanowi zmiany umowy. W przypadku zmniejszenia 

       wielkości, dostawa Dostawcy należy się stosownie do zmniejszonych dostaw 

       zmniejszone wynagrodzenie. 

  4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające poprzez zwiększenie przedmiotu 

       umowy nie więcej niż  20 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na 

        rozszerzeniu dostawy. 

    5.  Zwiększenie ilości odczynników   polegające na rozszerzeniu dostaw stanowić 

          będzie zamówienie uzupełniające do umowy  i zrealizowane będzie w trybie  

          zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7  Ustawy „Prawo  zamówień 

          publicznych” 

  6.Wszelka korespondencja, zawiadomienia, oświadczenia między stronami  wysyłana jest 

     na adres podany w umowie ze skutkiem doręczenia w przypadku jej nieodebrania w  dacie 

     jej wysłania, chyba że uprzednia strona powiadomi skutecznie o zmianie adresu.   
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§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY                                                                          DOSTAWCA  


