
                                                         

U M O W A      Nr …...../Z/2012

zawarta w dniu  …..... w  wyniku  postępowania przetargowego  o  zamówienie publiczne   nr 
5723/2012 pomiędzy  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.,  19-300 Ełk,  ul.  Baranki  24  Sąd Rejonowy w 
Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Nr KRS 0000026179 NIP 848-
16-30-309 Kapitał zakładowy: 17.575.000 PLN - reprezentowaną przez przez 2 członków Zarządu spośród 
wymienionych poniżej:

Andrzeja Bujnowskiego - Prezesa Zarządu
Janusza Nowakowskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu
Janusza Roszkowskiego -                   Członka Zarządu

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.
a
….........................................................................................
NIP : …....................... Regon: …...........................................
KRS: ….......................
reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Dostawcą

została zawarta umowa następującej treści:
§ 1

Wyłonienie Dostawcy i zawarcie niniejszej umowy jest rezultatem wyboru  najkorzystniejszej oferty  w  
trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne nr 5723/2012.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu do 19.06.2013 roku, odczynniki
w asortymencie  i  w ilościach określonych w specyfikacji   istotnych  warunków zamówienia /SIWZ/,  
która wraz z ofertą dostawcy stanowi integralny załącznik do umowy.
2. Wartość przedmiotu dostaw wynikających z niniejszej umowy wynosi:
PAKIET 1-3 – wartość oferty netto: …............... zł + VAT= ….................... zł wartość brutto (słownie: 
….................................................................)
3. Ceny  ustalone niniejszą umową  są  cenami  obejmującymi  koszty  transportu  do  Laboratorium 
Mikrobiologicznego Zamawiającego w Ełku  wraz  z  rozładunkiem  i  przeniesieniem do wskazanych  
pomieszczeń magazynowych Zamawiającego.

§ 3

1. Zamawiający może domagać się realizacji do 10 dostaw cząstkowych w miesiącu.
2. Dostawca  zobowiązuje  się   dostarczać  własnym staraniem  zamówione odczynniki w ilościach i 
rodzajach asortymentowych określonych niniejszą umową, partiami – według wyboru Zamawiającego,  
każdorazowo  po  uprzednim  sprecyzowaniu  przez  Zamawiającego  przedmiotu   dostawy   cząstkowej  
/telefonicznie i faxem/.
3.  Dostawca  zobowiązuje  się  do  właściwego  transportu  odczynników  zgodnie  z  obowiązującymi  
normami i wytycznymi bezpośrednio do Laboratorium Mikrobiologii Kupującego w Ełku.
4.  Dostawca  zobowiązuje  się   do   właściwego transportu  krążków  z   antybiotykami zgodnego  z 
obowiązującymi normami i wytycznymi.
5. Dostawca  zobowiązuje  się  pisemnie  do  monitorowania  warunków  dostarczanego  towaru  tj. 
temperatury przewozu - zgodnie z zaleceniami producenta dot. przechowywania zgodnie z wymaganiami  
producenta.
6.
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6. Dostarczone odczynniki muszą  posiadać określone terminy ważności  tj.:
     a.  Terminy ważności podłoży na płytkach:
     minimum 4-6 tygodni dla pożywek zawierających krew
     minimum 4-10 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności       
     pożywek.

b. Dot. Pak.2 odczynniki winne posiadać  termin  ważności  co  najmniej  1 rok
7. Dostawca zobowiązuje się przekazać przy każdej dostawie podłóż certyfikat kontroli jakości dotyczący 
zamówionej partii płytek/probówek, krążków, E-testów.
8.  Wielkość  op.  10-20  lub  100 sztuk.   Płytki  muszą  być  opakowane  w  folię  oraz  karton   w  celu 
zabezpieczenia  przez  uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  przed  dostępem  światła  słonecznego.  Na 
kartonie musi być nadruk z nr katalogowym, nazwą podłoża, nr serii. 
9. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi  do dokonywania odbioru i pokwitowania towaru 
będą:
a. Mgr Tadeusz Gadomski – Kierownik  Laboratorium Mikrobiologicznego
b. Mgr Anna Zawadzka 
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych.

§ 4

1. Dostawa  zamówionej partii  winna się  odbyć w czasie  max. do 3 dni roboczych od momentu złożenia  
zamówienia /telefonicznie bądź faxem/  przez Zamawiającego. Po tym terminie Zamawiający ma prawo 
do dokonywania  zakupu u innego dostawcy lub producenta  a  różnicą kosztów zakupu oraz dostawy 
obciążyć dostawcę.
2.  W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Dostawca  zobowiązuje  się  zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:
a. w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części towaru, gdy Kupujący odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca tj. wystąpienia znacznej wadliwości dostarczanych 
towarów, rażącego naruszania terminów dostaw.
b. w wysokości 1 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień  
zwłoki.

§ 5

1. Strony ustalają,  że  Zamawiający  może  zastrzegać  sobie  prawo korygowania  wielkości  zamówień 
cząstkowych w trakcie realizacji umowy.

2. Dostawca  nie  może  żądać  od  Zamawiającego  zakupienia   odczynników  w  pełnej   wysokości 
określonej rodzajowo i wartościowo według § 2 niniejszej umowy, ani  też  domagać się realizacji 
dostaw  zamiennych  lub odszkodowania  z  tytułu niepełnej realizacji zamówienia.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić Dostawcy za dostarczone towary według cen podanych w ofercie 
przetargowej.

2. Należność za dostarczone towary regulowana będzie po dostarczeniu faktury przelewem na rachunek 
Dostawcy w terminie 30 dni od daty wykonania dostawy cząstkowej.

§ 7

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

a) numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
c) przedmiotowym/ produkt zamienny
d) wymiany/  uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji  gdy:   -wprowadzony zostanie do 
sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
e)  wystąpi  przejściowy  brak  produktu  z  przyczyn  leżących  po  stronie  producenta  przy  jednoczesnym 
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
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2. Powyższe  zmiany nie  mogą  skutkować zmianą  ceny jednostkowej,  wartości  umowy i  nie  mogą  być  

niekorzystne dla Zamawiającego.

3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązywania od dnia wejścia 
w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego. W tej sytuacji  
ceny jednostkowe netto nie ulegają zmianie.

4. Dostawca  zapewni   niezmienność cen jednostkowych  netto sprzedawanych  odczynników przez cały 
okres trwania umowy.

§ 8

1. Postanowienia  umowy nie  mogą ulec  zmianie, chyba  że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem  nieważności formy pisemnego aneksu.

§ 9

1. Reklamacje z tytułu niewłaściwej ilości lub jakości dostarczonego towaru Zamawiający winien  składać 
Dostawcy  w  terminie 10 dni  od daty  realizacji dostawy cząstkowej.

2. Reklamacja winna być załatwiona przez Dostawcę w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia.
3. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy.
Wszczęte postępowanie reklamacyjne będzie podstawą do odroczenia przez Zamawiającego terminu 
opłacenia danej faktury w całości lub w części.

§ 10

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto 
podanej w ofercie, co stanowi ................. zł (słownie: ............................złotych 00/100)

2. Dostawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Dostawcy w jednej lub kilku formach wymienionych 

w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 11

1. Umowę  niniejszą strony zawierają  na czas określony od daty zawarcia umowy tj. …..2012 r. do dnia 
19.06.2013 r.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo z 
uwagi na siedzibę Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
  
                     DOSTAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY
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