Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa dostawy
zawarta dnia ……………………. w Starogardzie Gdańskim
pomiędzy:
Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Dra J.
Balewskiego 1, wpisanym do Rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk
– Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000347804, NIP 592-22-22-674, REGON 220926678,
kapitał zakładowy 9 734 000,00 zł,
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Adama Magiełkę,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego oraz dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (znak sprawy: FSZ.242.8.2020),
o następującej treści:
§1
Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:
1) Towary – odczynniki do badań laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych badań
laboratoryjnych oraz testy, których dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie
ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ;
2) Urządzenia – analizatory do odczynników i aparaty do testów, których dostawa jest
przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ;
3) SIWZ – Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, stanowiącą integralną część Umowy;
4) Oferta – Ofertę Wykonawcy złożoną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
stanowiącą integralną część Umowy;
5) Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto
jakąkolwiek niezgodność Towarów lub Urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
SIWZ;
6) Umowa – niniejszą umowę dostawy.
§2
1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na
Zamawiającego własność Towarów, a Zamawiający zobowiązuje się Towary odebrać i zapłacić
Wykonawcy cenę.
2. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się nadto dostarczyć Zamawiającemu i oddać
mu w dzierżawę Urządzenia, a Zamawiający zobowiązuje się Urządzenia odebrać i zapłacić
Wykonawcy czynsz.
3. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2023 r.,
z tym zastrzeżeniem, że w zakresie dostawy Urządzeń Umowa wchodzi w życie z dniem 18 marca
2020 r.
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§3
1. Korzyści i ciężary związane z Towarami i Urządzeniami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty lub uszkodzenia Towarów i Urządzeń przechodzą na Zamawiającego z chwilą odbioru
Towarów i Urządzeń przez Zamawiającego.
2. Odbiór Towarów i Urządzeń odbywać się będzie w miejscu dostawy.
3. Miejscem dostawy Towarów i Urządzeń są wyznaczone przez Zamawiającego pomieszczenia
właściwych komórek organizacyjnych (laboratorium lub magazynu) w siedzibie Zamawiającego.
4. Towary i Urządzenia będą dostarczane do miejsca dostawy na koszt, ryzyko i w zakresie
Wykonawcy.
5. Dostawa Towarów następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych,
składanych przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem.
6. Termin dostawy Towarów wynosi maksymalnie 3 (trzy) dni robocze od daty złożenia
zamówienia.
7. Zamówienia na Towary składane będą według zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawcy
nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw i zapłatę ceny za Towary, na które Zamawiający
nie złożył zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie przy tym prawo do częściowej realizacji
Umowy, zakładając, że zrealizowana wartość Umowy nie powinna być mniejsza niż 30%
wartości Umowy określonej w § 5 ust. 7, co jednak nie rodzi roszczeń po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji Towarów w
zależności od potrzeb Zamawiającego, przy założeniu niezmienności cen jednostkowych i
niezmienności wartości umowy brutto.
8. Dostawa Urządzeń nastąpi jednorazowo i kompleksowo, bez odrębnego zamówienia.
9. Terminem dostawy Urządzeń jest dzień 18 marca 2020 r.
10. Wykonawca dostarczy Urządzenia oraz zainstaluje je w pomieszczeniach laboratorium
Zamawiającego na swój koszt oraz przeszkoli personel w zakresie ich obsługi w terminie
dostawy.
11. W razie konieczności przeniesienia Urządzeń do innych pomieszczeń, zainstalowanie Urządzeń
w nowym miejscu odbywa się w zakresie i na koszt Wykonawcy.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

§4
Wykonawca dołoży najwyższej staranności, by dostarczane Towary były wolne od jakichkolwiek
wad fizycznych oraz prawnych.
Wykonawca zapewni opakowanie Towarów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich
uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy jakościowe, a w przypadku
braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu
Towarów do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.
W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonych Towarach Wykonawca ma
obowiązek dostarczenia niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 3 dni
roboczych, na swój koszt, zamiast Towarów wadliwych takiej samej ilości Towarów wolnych od
wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia zgodnie z § 7 ust. 3.
Dokonanie odbioru Towarów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku, o
którym mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli wady fizyczne wykryto w późniejszym czasie.
Wykonawca nie może ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. W
szczególności z rękojmi nie zwalnia Wykonawcy przekazanie Zamawiającemu dokumentu
gwarancyjnego co do jakości dostarczonych Towarów.
Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do Urządzeń.
W czasie obowiązywania Umowy przeglądy i naprawy serwisowe Urządzeń wykonywane będą
na koszt Wykonawcy, chyba że uszkodzenie Urządzenia wynikło z winy umyślnej
Zamawiającego.
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9. W czasie obowiązywania Umowy Wykonawca zapewnia na swój koszt nadzór autorski nad
oprogramowaniem Urządzeń.
10. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Urządzenia w stanie
niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia, wynikającym z prawidłowej eksploatacji.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

§5
Stawki cen jednostkowych za Towary oraz wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za
Urządzenia określa Oferta, której formularz cenowy stanowi załącznik do Umowy.
Zapłata ceny za dostarczane Towary nastąpi po dokonaniu odbioru Towarów przez
Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na
fakturze lub rachunku.
Zapłata czynszu dzierżawnego za Urządzenia następować będzie z dołu, tj. w oparciu o fakturę
lub rachunek wystawiony na ostatni dzień miesiąca, za który naliczany jest czynsz, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze lub rachunku.
Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur lub rachunków, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
faktury lub rachunku.
Ceny i czynsz brutto wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z dostawą, w tym
przewozem, załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi z
obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty Zamawiający
wyraźnie nie zobowiązał się w SIWZ lub Umowie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i
terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych
podlegających doliczeniu do ceny lub czynszu.
Wartość zamówienia publicznego brutto przez okres obowiązywania niniejszej umowy wynosi
………………….. zł (słownie: ………………………………………… 00/100).

§6
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających z Umowy,
ani w całości, ani w części.
2. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu
lub sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również
korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
4. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie byli
wymienieni w Ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
5. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą
przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za
wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub
zaniechania.
§7
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie Towarów lub Urządzeń zgodnie z § 3 ust. 6
lub 9 Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości zamówienia,
o której mowa w § 5 ust. 7, za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od żądania zapłaty kary umownej,
Zamawiający ma prawo, bez uprzedzenia Wykonawcy, zamówić Towar lub Urządzenie u innego
dostawcy, obciążając Wykonawcę wszelkimi kosztami wynikającymi z takiego zamówienia
zastępczego, w szczególności ewentualną różnicą pomiędzy ceną lub czynszem wynikającym z
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Oferty a ceną lub czynszem innego dostawcy wraz z kosztami związanymi z dostawą, o których
mowa w § 5 ust. 5, a także kosztami manipulacyjnymi związanymi z zamówieniem zastępczym.
3. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w dostawie Towarów lub Urządzeń przekracza 30
dni, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu zamiast Towarów lub Urządzeń wadliwych
takiej samej ilości Towarów lub Urządzeń wolnych od wad zgodnie z § 4 ust. 4, Zamawiający
może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,6% wartości zamówienia, o której mowa w §
5 ust. 7, za każdy dzień opóźnienia. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 4, przekracza 30 dni, Zamawiający może
rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
6. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy wobec Wykonawcy
otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości, a także wówczas,
gdy Wykonawca narusza istotne postanowienia umowy.
7. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania kary umownej w wysokości 20%
wartości zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 7.
8. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą potrącane z należnościami
Wykonawcy.
9. W przypadku, gdy szkoda Zamawiającego przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej,
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości wartości
rzeczywiście poniesionej szkody.
10. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie ustępów
poprzedzających, Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać niniejszą umowę z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Ciężar udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na koszty
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy, który ma obowiązek przedstawić
Zamawiającemu dowody umożliwiające weryfikację tej okoliczności. Przyjmuje się, iż
zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym, pozostają bez wpływu na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, jeżeli były one lub powinny być znane Wykonawcy w dniu
zawierania niniejszej umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, zmiany wysokości wynagrodzenia brutto należnego
Wykonawcy dokonuje się stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług, bez zmiany
wynagrodzenia netto. Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto wchodzi w życie z dniem zmiany
stawki podatku od towarów i usług.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, zmiany wysokości wynagrodzenia brutto należnego
Wykonawcy dokonuje się wedle iloczynu połowy kwoty, o którą zmienia się wysokość
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minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej oraz liczby
osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3, zmiany wysokości wynagrodzenia brutto należnego
Wykonawcy dokonuje się wedle iloczynu połowy wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne oraz liczby osób, których dotyczy zmiana zasad podlegania tym
ubezpieczeniom.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

§9
Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, a w
zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy.
Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku
skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy
adres.
Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

§ 10
W zakresie bieżącej współpracy Strony wyznaczają:
1) Zamawiający:
a) Marek Płaczkowski – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej;
b) Helena Majewska – Kierownik Zakładu Diagnostyki Bakteriologicznej,
c) Urszula Słowik – Kierownik Pracowni Serologii i Banku Krwi.
2) Wykonawca: ………………………………………………
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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