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                                                                       Załącznik do SIWZ nr ZPS-AG-333/05/2014                                                                                   
 

   PROJEKT UMOWY DOSTAWY NR …../KS/2014/DiU 
 
zawarta w dniu ……………………………….. 2014 roku  w Tarnowie,   pomiędzy  
Zespołem Przychodni Specjalistycznych spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie,  ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 1, 33-100 Tarnów, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 
Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000450920, NIP: 873-32-50-820, 
kapitał zakładowy: 18 034 000 zł 
zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiającym” 
 
a Firmą 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez: 
 
1. ..................................................................................... 
2. .................................................................................... 
 
zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą” . 
 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca  na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr ZPS-AG-333/05/2014 zobowiązuje się zgodnie z ofertą przetargową z dnia ............................ 
dostarczać Zamawiającemu odczynniki do badań analitycznych  w asortymencie i w ilościach 
określonych w załączniku nr 2 / nr 4 do niniejszej umowy wraz z innymi składnikami 
niezbędnymi do wykonania testów tj. materiałami do kalibracji, materiałami kontrolnymi, 
materiałami i odczynnikami dodatkowymi oraz częściami i materiałami zużywalnymi 
określonymi szczegółowo w załącznikach nr ................. . 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości asortymentu w poszczególnych pozycjach 
załączników wskazanych w ust. 1 w granicach wartości umowy. 

3. Strony dopuszczają zmiany w asortymencie w zakresie zmiany nazwy, numeru 
katalogowego, wielkości opakowań, producenta dostarczanych testów jeśli na skutek 
zaprzestania produkcji lub jej wstrzymania nie jest możliwe dostarczenie testu określonego 
w ofercie.  Zmiana taka nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy ani 
podwyższeniem cen jednostkowych z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 4 i 5. 

4. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia do umowy innych badań, niż wymienione w 
załącznikach wskazanych w ust. 1 w przypadku, kiedy zwiększy się zakres świadczeń 
diagnostycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych pod 
warunkiem, że ogólna wartość umowy nie ulegnie zmianie. 
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§ 2 
 

1. Niniejsza umowa wiąże strony z chwilą zaistnienia okoliczności określonych w § 6 ust. 1  
umowy dzierżawy nr …../KS/2014/DiU z dnia …………………….. 2014 r . 

 
2. Dostawy asortymentu, o którym mowa w § 1 ust.1  realizowane będą w okresie 24 miesięcy 

tj. do dnia …………………………….. r. 
 
3. Dostawy odczynników i innych składników niezbędnych do wykonania testów będą 

realizowane do Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp.z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 
1 w okresach miesięcznych w ilościach i asortymencie każdorazowo określonym przez 
Zamawiającego w odrębnym zamówieniu w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia 
zamówienia faxem lub drogą elektroniczną. 

 
4. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne karty 

charakterystyki  substancji niebezpiecznych (na płycie CD i w formie papierowej) i będzie je 
na bieżącą aktualizował. 

 
5. Do każdej partii towaru, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca dołączy informację o jego 

terminie ważności. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać odczynniki o terminie ważności 
minimum 6 miesięcy. 

 
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonej partii towaru, o którym 

mowa w §1,  Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu od 
Zamawiającego zgłoszenia o stwierdzonych wadach do nieodpłatnej wymiany wadliwej 
partii, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. 

 
7. Wykonawca zapewni bezpłatny udział w zewnętrznej kontroli jakości dla wybranych 

parametrów: CMV IgG, CMV IgM, Helicobacter Pylori jeden raz w roku oraz w kontroli 
jakości STANDLAB (dotyczy zadania I) / bezpłatny udział w programie kontroli STANDLAB 
IQS (dotyczy zadania II). 
 

 
§ 3 

 
1. Wartość realizowanej dostawy towaru, zgodnie  z zakresem rzeczowym podanym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia   wynosi  dla całości dostawy  
....................................... złotych  netto , słownie: .......................................................... 
złotych ......./100. 
Do kwoty tej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT,  
 co da wartość brutto zamówienia .............................. złotych, słownie: 
.................................................... złotych ....../100. 
 

2.  Na wartość określoną w ust. 1 składa się: 
a)  Koszt odczynników wynosi ............................. zł netto tj ......................... zł brutto ( zgodnie z 

załącznikiem nr 2 / nr 4). Koszt innych niż odczynniki składników niezbędnych do wykonania 
testów tj. materiałów do kalibracji, materiałów kontrolnych, materiałów i odczynników 
dodatkowych oraz części i materiałów zużywalnych określony jest szczegółowo w załączniku nr 
................ .  

b) W przypadku, kiedy Wykonawca nieprawidłowo zaplanuje potrzebną do realizacji umowy ilość 
materiałów do kalibracji, materiałów kontrolnych, materiałów i odczynników dodatkowych oraz 
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części i materiałów zużywalnych, zobowiązany będzie do ich dostarczania w niezbędnych 
ilościach na własny koszt. Postanowienia § 2 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio. 

 
 

3. W przypadku nie zrealizowania całej wartości zamówienia przez okres 24 miesięcy, 
Zamawiający może przedłużyć – za zgodą Wykonawcy -  umowę dostawy do czasu pełnej 
jej realizacji z zastrzeżeniem, że łączny czas trwania umowy nie może przekroczyć 48 
miesięcy od daty podpisania umowy. 

 
4. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez okres 24 miesięcy, licząc od daty 

podpisania umowy:  
1) Niezmienność cen dotyczy cen netto na poszczególny asortyment wyszczególniony w 

załącznikach, 
2) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulega wyłącznie cena 

brutto, cena netto pozostaje bez zmian – w takim przypadku zmiana ceny następuje z 
mocy prawa i obowiązuje od dnia wejście w życie odpowiednich przepisów. 

 
5. Ewentualna zmiana cen może nastąpić po upływie okresu określonego w ust. 3 za zgodą 

dwóch stron  z zastrzeżeniem, że: 
1) Dana cena jednostkowa nie wzrośnie więcej niż o 10%; 
2) Z rozpoznania rynku wynika, że mimo wzrostu cen kontynuowanie umowy w 

przedłużonym okresie jest dla Zamawiającego bardziej korzystne cenowo niż ogłoszenie 
nowego postępowania; 

3) Maksymalna wartość zobowiązań z tytułu umowy nie ulegnie zmianie. 
 
 

§ 4 
 
1. Zapłata należności z tytułu realizacji umowy dokonywana będzie po otrzymaniu  
      dostawy    towaru, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT  w  
      drodze przelewu  na konto Wykonawcy. 
 

2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należności wynikające z poszczególnych  
faktur VAT  w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury . 

 
§ 5 

 
1. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy asortymentu określonego w § 1 ust.1  

Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić karę umową w wysokości 10% wartości 
zamówionego asortymentu  za  każdy dzień zwłoki . 

2. Nie dokonanie wymiany wadliwego towaru w terminie z  § 2 ust. 6 spowoduje naliczenie 
kary umownej w wysokości 20% wartości wadliwego towaru niezależnie od roszczenia o 
jego wymianę na wolny od wad. 

3. W przypadku  odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn dotyczących  
Wykonawcy,  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10 %  
wartości całości przedmiotu zamówienia.  

4. W razie nieuregulowania  przez Zamawiającego  płatności w ustalonym terminie, 
Wykonawca ma prawo żądać odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości. 

5. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej. 
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§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca rażąco narusza istotne postanowienia 
umowy a w szczególności zapisy § 2 i 3. 

2. Po upływie 24 miesięcy obowiązywania umowy, w przypadku jej przedłużenia wskutek 
zaistnienia okoliczności określonych w § 3 ust. 3, w przedłużonym okresie trwania 
umowy każdej ze stron przysługuje możliwość jej rozwiązania  z zachowaniem 30 
dniowego okresu wypowiedzenia. 

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 
4.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
 

§ 7 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
 
Sądem właściwym do  rozstrzygania sporów powstałych wskutek stosowania niniejszej umowy 
będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 
 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
strony umowy.  
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    WYKONAWCA 

 


