
Dodatek nr. 3 do SIWZ  
U M O W A  - wzór 

 
Zawarta w dniu ………..2015r w Sokółce pomiędzy:    

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w 16-100 Sokółka  ul. Gen. 
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII  Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579,  

reprezentowanym przez: 
1.Jerzego Kułakowskiego       -    dyrektor                       

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, 
 

a,  ………………………………reprezentowanym przez: 
 

1............................................................................ 2................................................................................. 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 

   §1 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu publicznego nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej równowartości 207000 euro rozstrzygniętego w dniu …………...2015r. 

   §2 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu odczynniki biochemiczne , wyszczególnione 

w załączniku nr.1do niniejszej umowy na każdorazowe zamówienie Zamawiającego złożone na piśmie 
lub faksem, przy pierwszej dostawie Wykonawca dostarczy karty charakterystyki dla dostarczanych 
odczynników. 

2. Zamawiający określi w zamówieniu ilość i asortyment zamawianego towaru, Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć zamówiony towar do magazynu Zamawiającego na własne ryzyko i koszt, w terminie do 
5 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zamówienia.  

3. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu przedmiot 
dzierżawy tj: ………………………………..po przeprowadzeniu przeglądu technicznego, oraz przeszkoli 
personel Zamawiającego w zakresie obsługi. 

4. Dostarczony przedmiot dzierżawy stanowi własność Wykonawcy i będzie zwrócony po upływie terminu 
zawartej umowy w terminie do 30 dni. 

5. Wykonawca zapewni serwis na dostarczony przedmiot dzierżawy  ………………………….   przez okres 
trwania umowy.  

 Czas reakcji serwisu do 24 godz.  
6. W przypadku opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,2% niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki. Kary umowne nie wyłączają możliwości 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku co najmniej dwudniowego opóźnienia Wykonawcy z realizacją zamówienia po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający może zlecić realizację zamówienia innemu podmiotowi. 
Zamawiający nie jest zobowiązany do odebrania towaru dostarczonego przez Wykonawcę z 
opóźnieniem ani do zapłaty za ten towar. W takim przypadku Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 
różnicą kosztów zakupu i transportu. Zamawiający może jednak wyznaczyć dodatkowy termin na 
realizację zamówienia. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary 
umownej, o której stanowi ust.6 niniejszego paragrafu. 

§3 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar oraz dzierżawę w terminie do 60 dni od 

dnia dostarczenia  faktury. Zapłata może być wstrzymana do czasu wymiany  wadliwego towaru w 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości zamawianego towaru. 

2. Zamawiający może zrezygnować w trakcie realizacji umowy z części asortymentu wyszczególnionego w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy, jeżeli okaże się on Zamawiającemu zbędny, a Wykonawca ma 
jedynie prawo do wynagrodzenia za już zrealizowaną część dostawy. 

3. W przypadku niedoszacowania oferty w stosunku do ilości badań, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
niezbędny asortyment bezpłatnie.  

4. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy......................................................... 
5. W przypadku zwłoki z zapłatą mogą być naliczane  odsetki ustawowe. 

 §4 
1. Dostarczony towar musi spełniać właściwe dla danego asortymentu normy jakościowe. 
2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin przydatności do użytku dostarczonego towaru min. 5 



tygodni. 
§5 

1. Zamawiający przyjmie towar  dostarczony zgodnie z zamówieniem po dokonaniu jego oględzin pod 
względem ilościowym i jakościowym . 

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego towaru Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny wraz z towarem do siedziby Wykonawcy i 
na jego koszt. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych. W 
przypadku braku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający może zwrócić całą dostawę na koszt 
Wykonawcy, jednocześnie odmawiając zapłaty. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu 
u innego producenta, a różnicą kosztów zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę. W przypadku 
uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany  wadliwego towaru w terminie 3 dni 
roboczych od rozpatrzenia reklamacji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stwierdzone u Zamawiającego braki ilościowe i 
asortymentowe. Podstawą rozpatrzenia reklamacji ilościowej jest protokół odbiorczy, sporządzony przez 
Zamawiającego niezwłocznie po dostawie towaru. 

4. W przypadku braków ilościowych i asortymentowych niezgodnych z zamówieniem Wykonawca winien 
natychmiast uzupełnić braki na własny koszt. Termin do zapłaty za dostawę w takim przypadku biegnie 
od daty uzupełnienia dostawy przez Wykonawcę. 

§6 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy cenę określoną w kalkulacji podanej w 

ofercie przetargowej Wykonawcy. 
2. Strony  ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mają być niezmienne przez minimum 

pierwsze 12 miesięcy trwania umowy. Wyjątek stanowią zmiany cen  z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy to jest zmian stawki podatku VAT, przy czym wzrost lub obniżka cen będzie następowała o 
taki sam procent jaki wynika ze zmian niezależnych od Wykonawcy bez procentowego zwiększenia 
przysługującej mu marży. 

3. Strony  ustalają, że ceny o których mowa w ust. 2 będą mogły podlegać waloryzacji w trakcie 
obowiązywania umowy w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Waloryzacja zostanie dokonana na pisemny wniosek 
Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem 
wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja 
wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia zmiany w/w przepisów. 

4. W razie zmiany cen  zgodnie z zapisem  §6 ust.2  Wykonawca przed realizacją zamówienia   dostarczy 
Zamawiającemu pisemny aneks do umowy. 

5. W razie nie dopełnienia postanowień zapisu  §6 ust.4 mimo zaistnienia przesłanek §6 ust.2 Wykonawcy  
będzie  przysługiwała nowa cena od dnia dostarczenia Zamawiającemu pisemnego aneksu  do 
niniejszej umowy w razie zaakceptowania aneksu przez Zamawiającego.  

§7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 5% różnicy pomiędzy wartością 

umowy wskazaną w ofercie Wykonawcy do przetargu, o którym stanowi §2 niniejszej umowy, a 
wartością wykonanych zamówień, za które nastąpiła zapłata, w przypadku odstąpienia przez 
Wykonawcę od umowy , lub w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z 
winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

§8 
1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez  zgody organu tworzącego. 

§9 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia …………..2018r. 
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku 

dwukrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze zwłoką. Z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne 
inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy na podstawie art. 145 ust.1 Ustawy PZP 
§10   

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Dostarczany asortyment musi być zgodny z umową i ofertą przetargową Wykonawcy (tj. opis przedmiotu 
zamówienia, producent, nazwa).  



3. W przypadku stwierdzenia różnic dostawy w stosunku do oferty przetargowej Zamawiający nie jest 
zobowiązany do odbioru dostarczonego towaru. 

4. Zwrot towaru nastąpi na koszt Wykonawcy. 
5. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie 

z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.  
6. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 

dopuszcza się dostarczenie asortymentu innego niż opisany w niniejszej umowie ale o 
porównywalnych parametrach i standardach jakościowych, jednak nie więcej niż dwa razy w ciągu 
obowiązywania umowy. 

2) zamianę poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego  
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji,  
o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik” pod 
warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego opisane w SIWZ w tym również cenę 
jednostkową brutto; 

3) zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę 
nazwy własnej produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie 
na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony albo wystąpi przejściowy brak produktu, przy 
czym nie wpłynie to na zwiększenie wartości oferty i będzie to produkt o parametrach opisanych w 
SIWZ; 

4) zmianę dotyczącą obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia 
w przypadku promocji, obniżki cen na dany asortyment. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany limitów ilościowych zamawianego asortymentu w stosunku 
do określonych w poszczególnych grupach objętych umową, zarówno ,,in plus” jak i ,,in minus”, bez zmiany 
wartości brutto danej grupy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

7. Zmiany określone w ust. 6 nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej oraz wzrostem wartości 
umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

8. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 6 pkt.2 do 5  wymaga uzasadnienia konieczności zmiany  
i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. Zmiany będą obowiązywały od dnia 
podpisania aneksu do umowy do końca obowiązywania umowy (lub podpisania kolejnego aneksu 
wprowadzającego zmianę).  

§11    
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy kodeksu cywilnego i 

ustawy prawo zamówień publicznych. 
§12 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień umowy strony  poddają pod  
rozstrzygnięcie sądów   właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§13 
1. Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 
§14 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY 
 


