Załącznik nr 2 Projekt umowy
U M O W A nr 273 …../2019
zawarta ……………………….. w Kętrzynie pomiędzy:
POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W KĘTRZYNIE
pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5,11-400 Kętrzyn
reprezentowaną przez: Dyrektora – Panią Irminę Filipek
zwaną dalej „Zamawiającym” a:
……………………………………………………...................................................................................…………………
reprezentowaną przez: ………………………………….............................................……………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy – Prawo
zamówień publicznych) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn.zm.) na dostawę materiałów laboratoryjnych (znak EK-ZP.272.1.2.2019) zadanie nr
………………. została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa ............................., szczegółowo określonych w załączniku nr 1/1 do SIWZ.
§2
1. Umowa zostanie zrealizowana w terminie do 13 grudnia 2019 r. na podstawie sukcesywnych zamówień przesyłanych
do Wykonawcy telefaksem lub pocztą elektroniczną.
2. Periodyczne dostawy poszczególnego asortymentu będą realizowane w terminie do …... dni kalendarzowych
liczonych od dnia następnego po przesłaniu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego,
w dni powszednie pracujące, w godzinach od 8.00 do 14.00. Za siedzibę Zamawiającego i miejsce wykonania
umowy uznaje się pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 11-400 Kętrzyn, pok. nr 1.
4. Ostatnie zamówienie z umowy wraz z oryginałem faktury musi być dostarczone najpóźniej do 13 grudnia 2019 r., pod
warunkiem złożenia przez Zamawiającego zamówienia z zachowaniem terminu dostawy określonego w § 2 ust. 2.
5. Na fakturze musi być napisany numer zamówienia nadany przez Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie
poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych i zwiększenia
wartości umowy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze
z tytułu zmniejszenia zamówienia, określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
7. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
8. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego dostawy w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia
towaru. Brak informacji zwrotnej telefaxem lub drogą elektroniczną ze strony Zamawiającego w wymienionym
terminie oznacza brak niezgodności. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodności z SIWZ
dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności w terminie
przez siebie wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze w przypadku wad ilościowych oraz nie krótszym
niż 10 dni roboczych w przypadku wad jakościowych.
§3
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi …………. zł brutto (słownie:………………………… złotych)
2. Płatność realizowana będzie każdorazowo po dostarczeniu towaru w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego towaru oraz prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę na rachunek bankowy
Wykonawcy.
3. Za datę zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
1. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy
kary umownej w wysokości 2 % wartości brutto niezrealizowanej pozycji z zamówienia za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w usunięciu wad fizycznych lub
jakościowych towaru, stwierdzonych przy odbiorze. Wysokość kary stanowić będzie 2 % wartości zamówienia,
w którym stwierdzono wady za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiającego do usunięcia tych wad do dnia usunięcia wad włącznie
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3. W przypadku, gdy szkoda powstała z tytułu nieterminowej dostawy przewyższa kwotę kary umownej Zamawiający
ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku nie dotrzymania terminu płatności, o którym mowa
w § 3 ust. 2.
§5
1. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub w przypadku odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty, niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający może zapłacić Wykonawcy karę umowną
w wysokości 20% kwoty, niezrealizowanej części umowy.
§6
Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku gdy:
1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć. W takim przypadku wartość zmiany nie przekroczy 50% pierwotnej wartości
umowy, a Wykonawca będzie mógł żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
2. obniżenia przez Wykonawcę cen produktów będących przedmiotem umowy,
3. ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług bądź akcyzy,
4. na skutek wydarzeń lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na które Wykonawca ani Zamawiający nie
mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie
mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiającemu.
§7
1. 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§8
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie o następujących
zdarzeniach dotyczących Wykonawcy: zmianie siedziby lub nazwy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu
upadłości lub likwidacji, zajęciu majątku Wykonawcy, zawieszeniu działalności.
3. Strony ustalają, że do celów realizacji niniejszej umowy wyznaczają następujące osoby do kontaktu:
1.po stronie Zamawiającego: ……………………..………………tel./fax …………………………
2.po stronie Wykonawcy: …………………….…..………………tel./fax …………………………
3.nr telefaxu do przesyłania zamówień ……………………………………………………………..
§9
Załączniki do oferty przetargowej stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 10
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.).
§ 12
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do 13.12.2019 r.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

...........................................
podpis Zamawiającego

.............................................
podpis Wykonawcy
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