Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)
oznaczenie sprawy FDZP.226.32.2020

Umowa nr FDZP.226.32.2020

zawarta w dniu .......................... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22,
NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
nr 0000001945, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Dariusza Bierłę

-

Dyrektora ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

a .................................................................., zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) ...............................

-

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

2) ...............................

-

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

w rezultacie dokonanego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę odczynników do diagnostyki metodą RT-PCR wraz z izolacją RNA
wirusa SARS CoV2, Grypy ,RSV została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników do diagnostyki metodą RT-PCR
wraz z izolacją RNA wirusa SARS CoV2, Grypy ,RSV w ilości, o parametrach i
właściwościach określonych w załączniku nr 1A/B do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Integralną część umowy stanowią:
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana w dalszej części umowy „siwz”,
 oferta przetargowa Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom
technicznym określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w
jego ofercie i został wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. 2020, poz. 186). Wykonawca zobowiązuje
się jednocześnie do doręczenia dokumentów warunkujących dopuszczenie do obrotu i
używania przedmiotu zamówienia w świetle w/w ustawy na każde żądanie Zamawiającego, w
terminie 5 dni.
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§2
1. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym środkiem
transportu, na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - magazyn ZZOZ w
Ostrowie Wielkopolskim – Dział Logistyki Zewnętrznej w opakowaniach bezzwrotnych,
oryginalnych i zamkniętych.
3. Częściowe dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego zamówienia
( z uwzględnieniem faksu ) złożonego przez Zamawiającego. Termin realizacji częściowej
dostawy wynosi 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym
od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Wskazane w załączniku nr 1B do siwz ilości przedmiotu umowy są wartościami
maksymalnymi, prognozowanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości
przedmiotu umowy w trakcie jej trwania w zależności od ilości wykonywanych procedur
medycznych, w których znajduje on zastosowanie. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia.
5. Wykonawca zapewnia, że termin ważności odczynników wyniesie co najmniej 12 miesięcy
od momentu ich otrzymania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnej wymiany
odczynnika w przypadku upływu terminu ważności.
6. Z pierwszą dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik
elektroniczny), szczegółową instrukcję obsługi oraz metodyki oznaczeń w języku polskim.- to
jest w parametrach granicznych.
7. Wykonawca zapewnia doradztwo merytoryczne polegające na udzieleniu informacji w
zakresie wykonywanych badań w ciągu od……… godz. do……….roboczych od momentu
zgłoszenia zaistnienia takiej potrzeby przez Zamawiającego
8. Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie w zakresie wykonywanych badań przy użyciu
odczynników
na posiadanym analizatorze. Szkolenie odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy.
§3
1. Ceny jednostkowe na dostarczany przedmiot umowy określa wypełniony przez Wykonawcę
załącznik nr 1B do siwz.
2. Wartość przedmiotu umowy wynosi………. zł brutto.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen jednostkowych określonych w załączniku nr
1B do siwz, jak również w ofercie Wykonawcy przez okres realizacji umowy z zastrzeżeniem
§ 4 ust.2.pkt a)
4. Zapłata za dostarczony towar następować będzie każdorazowo po dostawie kolejnej partii, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w terminie do 60 dni od dnia ich
doręczenia Zamawiającemu. Zapłata realizowana będzie w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy, przy czym terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
5. Zamawiający w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej w
załączniku nr 1B do siwz przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej
umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.
6. Zmiana, o której mowa w ust. 5 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej
nieważności.

2

Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)
oznaczenie sprawy FDZP.226.32.2020

UWAGA: Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. poz. 2191) wymaga
złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, czy zamierza przesyłać do
Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne- załącznik nr 1
do umowy.
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej musi ona zostać
przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U.
z23.11.2018r. poz. 2191). NIP Zamawiającego: 622-22-56-387.
§4
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wprowadzone na zasadzie art. 144 ustawy
prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena
netto pozostanie bez zmian; niemniej każdorazowo zmiana umowy winna zostać
dokonana w postaci pisemnego aneksu. Wykonawca w pierwszej kolejności
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownej dokumentacji, na
podstawie której stawka podatku VAT zostaje zmieniona. Zmiana wysokości
wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa
w ust. 2. pkt a.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto
niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty w
ustawowej wysokości.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
5. W przypadku zwłoki w dostawie towaru Zamawiający ma prawo zakupić niedostarczony
towar u innego sprzedawcy, a ewentualną różnicą ceny obciążyć Wykonawcę.
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1.

2.

3.

4.

5.

§6
Siła Wyższa
Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności
niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła
Wyższa.
Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą
Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły
przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w
szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej
itp.
W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę
o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres,
alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi
kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w
jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania
zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron
dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że
Strony postanowiły inaczej.

§7
1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są:
a) ze strony Wykonawcy – ...............................................
b) ze strony Zamawiającego – Włodzimierz Kubicki.
2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną w lit. a i b niniejszego
ustępu powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.
3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych
postanowień do niniejszej umowy.
§8
1. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na inne osoby wymaga pisemnej zgody drugiej
strony umowy przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia
15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 217 z póź. zm. ).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego.
3. Sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegać będą
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
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§9
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1 do umowy FDZP.226.32.2020

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O ZAMIARZE PRZESYŁANIA USTRUKTURYZOWANYCH FAKTUR DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ

1. Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. Poz. 2191) oświadczam, że:

- będę wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne *

- nie będę wystawiać ustrukturyzowanych faktur elektronicznych *
* właściwe podkreślić

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie ona przesłana
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z
23.11.2018r. poz. 2191). NIP Zamawiającego: 622-22-56-387.
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2. W przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłanie faktur
drogą elektroniczną, zobowiązuję się przesłać fakturę w formie papierowej.

dn. …………………………………………
/miejscowość/ /data/
……………………………………………………………………….…
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu
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