załącznik nr 1 do SIWZ
Istotne postanowienia Umowy
na dostawę odczynników i surowic diagnostycznych

Umowa zawarta dnia ............ 2018 roku w Zielonej Górze pomiędzy Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, NIP 973-0589-613, REGON 000291931, KRS nr 0000037792,
które reprezentuje:


Monika Fabisz – Kołodzińska – Dyrektor,

zwanym dalej Zamawiającym,
a
........................................................., NIP .............................., Regon ...................................,
które reprezentuje:


………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
Postanowienia ogólne
Wymienione wyżej osoby, występujące w imieniu stron Umowy, oświadczają, że są prawidłowo
umocowane do reprezentowania, każda odpowiedniej strony.
§2
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.

2.

Szczegółowy zakres i wartość dostaw objętych Umową określają:

2.1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia obowiązująca w postępowaniu o zamówienie
publiczne nr 9/P/2018,
2.2 oferta Wykonawcy z dnia ....................2018 roku złożona w postępowaniu o zamówienie
publiczne nr 9/P/2018,
2.3 odpowiedzi i wyjaśnienia składane przez Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania.
§3
Wynagrodzenie
1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, uwzględniające wszystkie koszty realizacji
zadania, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty związane z wykonaniem
zamówienia określone jest na podstawie cen przedstawionych w ofercie jak niżej:

POSTĘPOWANIE 9/P/2018
Strona 1 z 13

Lp.

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

J.m.

Ilość

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

zł

zł

Stawka
Podatek od
podatku od
towarów
towarów
i usług
i usług
zł
%

Wartość
brutto

Zadanie …(zgodnie z ofertą złożona przez Wykonawcę)
1

…………………………………………………………………..

2

…………………………………………………………………..

3

…………………………………………………………………..

4

…………………………………………………………………..
Razem

X

X

X

X

Słownie brutto dla całego zadania:
..........................................................................................................
Słownie ogółem brutto: ........................................................................................................
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2.

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wielkości zamówienia dla każdego z oferowanych zadań.
Wielkość zmniejszenia zamówienia nie może przekroczyć 20 % zamówienia podstawowego dla
każdego oferowanego zadania (części). Powyższą zmianę Zamawiający pozostawia wyłącznie
do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. Zmniejszenie
wielkości przedmiotu umowy nie wymaga aneksu do Umowy.

3.

Zamawiający dopuszcza zwiększenie wielkości zamówienia dla każdego z oferowanych zadań.
Zwiększenie zamówienia nie może przekroczyć 20 % zamówienia podstawowego dla każdego
oferowanego zadania (części). Powyższą zmianę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej
decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. Zmniejszenie wielkości
przedmiotu umowy nie wymaga aneksu do Umowy. Dla powyższych dostaw ceny jednostkowe
pozostają bez zmian.

4.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem w terminie 30 dni od otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

3.

Wykonawca każdorazowo za sprzedany towar wystawi fakturę w ciągu 7 dni od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia dostawy od Wykonawcy.

4.

Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Czas trwania i miejsce realizacji

1.

Termin realizacji przedmiotu Umowy: do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

2.

Miejsce realizacji dostaw: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej
Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21.

3.

Dostawy będą realizowane w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00. Jako dni robocze należy
rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem tych dni, w których przypada święto lub
dzień ustawowo wolny od pracy.

4.

Dostawy będą realizowane w oparciu o bieżące zamówienia złożone telefonicznie oraz
potwierdzone faksem do ….(II kryterium oceny ofert 7 dni/ 10 dni / 14 dni) od dnia złożenia
zamówienia. Szacowana ilość składanych zamówień – maksymalnie dwa razy w miesiącu.

5.

Dla zadania nr 12 od poz. 1 do poz. 5 dostawy będą realizowane zgodnie z harmonogramem,
bez konieczności składania wcześniejszego zamówienia w sposób określony w ust. 4. Wymaga
się, aby dostawy realizowane zgodnie z harmonogramem były realizowane co najmniej raz
w miesiącu. W przypadku nie dołączenia do Umowy przez Wykonawcę harmonogramu, dostawy
będą realizowane na warunkach określonych w ust. 4.
§5
Wymagania przedmiotowe

1.
1.1

Wymagania dotyczące jakości.
Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki i surowice diagnostyczne stanowiące
przedmiot zamówienia były wysokiej jakości oraz posiadały:
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a. deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzającą oznakowanie oferowanych
odczynników i surowic diagnostycznych znakiem CE lub deklarację Wytwórcy (Producenta)
o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych,
b. (jeśli dotyczy) deklarację Wytwórcy (Producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych dla
wyrobów medycznych i Certyfikat Jednostki Notyfikowanej, jeśli wymaga tego Ustawa z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2017.211 ze zm.).
1.2

Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki i surowice diagnostyczne współpracowały
(jeśli określono) z urządzeniami Zamawiającego podanymi w formularzu ofertowym.

2.
2.1

Pozostałe wymagania dla poszczególnych zadań.
Zadanie

nr

1:

wszystkie

odczynniki

muszą

współpracować

z

posiadanym

przez

Zamawiającego zestawem firmy Ortho, system BioVue - system manualny. Zestaw
Zamawiającego składa się z wirówki, termostatu, pipet elektronicznych.
2.2

Zadanie nr 5: wszystkie odczynniki muszą znajdować się w szklanych buteleczkach
z kroplomierzem, gotowe do użycia, płynne, dopuszcza się lekko barwione.

2.3

Zadanie nr 6:
a. dla pozycji 1 wymaga się aby oferowana surowica wykazywała aktywność w mikrotestach:
w testach PTA i teście enzymatycznym,
b. dla pozycji 2 wymaga się, aby oferowana surowica wykazywała aktywność w testach
probówkowych: w testach PTA i teście enzymatycznym,
c.

dla pozycji 5 papaina musi posiadać aktywność w testach enzymatycznych: LEN
probówkowo, enzymatyczny test mikrokolumnowy.

2.4

Zadanie nr 7: wymaga się, aby oferowane odczynniki były do testów bezpośredniej aglutynacji
łącznie z pozycją 16.

2.5

Zadanie nr 8 i 10: wymaga się, aby oferowany odczynnik był do testów bezpośredniej
aglutynacji w technice probówkowej.

2.6

Zadanie nr 9 i 11: wymaga się, aby oferowany odczynnik umożliwiał wykonanie badania
manualnie mikrotestem.

2.7

Zadanie nr 12:
a.

wszystkie odczynniki muszą znajdować się w szklanych buteleczkach z kroplomierzem,

b.

dla pozycji od 1 do 5 oferowane krwinki nie mogą być do bezpośredniego użycia, lecz do
przygotowania odpowiednich zawiesin krwinek zależnych od stosowanych technik badań,
używając terminu „krwinki w płynie konserwującym” Zamawiający wymaga krwinek
gęściejszych o stężeniu od 25% do 40% (+/-2%),

c.

wymaga się dla pozycji 3, aby oferowane krwinki były inne niż oferowane dla pozycji 4,
przy czym różnica dotyczy zmienności antygenowej,

d.

dostawy dla pozycji od 1 do 5 będą realizowane zgodnie z harmonogramem dostaw
dołączonym do oferty przez Wykonawcę, co najmniej raz w miesiącu (przy czym pierwsza
dostawa będzie realizowana w miesiącu styczniu) wg następujących ilości w jednej
dostawie:
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nr

Krwinki do badań serologicznych

poz.

ilość

ilość sztuk

dostaw w

/zestawów/

sztuk

ciągu roku

w jednej

/zestawów/

termin dostaw

razem ilość

dostawie
Krwinki

wzorcowe

uczulone

w terminie

0Rh+opłaszczone p/c anty-D a 2 ml,
1

do

metody

probówkowej

PTA

stężenie od 25% do 40% (+/-2%)

13

określonym w

2 sztuki
(tj. 1 zestaw)

13 dostaw po 2 sztuki – dostawa raz

harmonogramie,
raz w miesiącu

26
sztuk

w miesiącu

2

Zestaw

krwinek

wzorcowych

układu

ABO,

w

do

w terminie

płynie

konserwującym a 4-5ml stężenie od
25% do 40% (+/-2%)

określonym w
13

1 zestaw

harmonogramie,
raz w miesiącu

13 dostaw po 1 zestawie – dostawa

13
zestawów

raz w miesiącu
Zestaw

krwinek

wzorcowych

do

w terminie

wykrywania przeciwciał, w płynie
3

konserwującym a 4-5 ml stężenie od
25% do 40% (+/-2%)

określonym w
13

1 zestaw

harmonogramie,
raz w miesiącu

13 dostaw po 1 zestawie – dostawa

13
zestawów

raz w miesiącu
Zestaw

krwinek

identyfikacji

wzorcowych

przeciwciał

w

do

płynie

w terminie

konserwującym a 4-5 ml stężenie od
4

25% do 40% (+/-2%)
13 dostaw po 1 zestawie – dostawa

określonym w
13

1 zestaw

harmonogramie,
raz w miesiącu

raz w miesiącu,

13
zestawów

jeden zestaw zawiera od 10 do 11
sztuk krwinek wzorcowych
Dopełniający
wzorcowych
identyfikacji

zestaw
(do

krwinek

poz.

przeciwciał

4)
w

do

płynie

w terminie

konserwującym a 4-5 ml
5

określonym w

stężenie od 25% do 40% (+/-2%)

13

1 zestaw

13 dostaw po 1 zestawie – dostawa
raz

w

miesiącu,

jeden

harmonogramie,
raz w miesiącu

13
zestawów

zestaw

zawiera od 6 do 8 sztuk krwinek
wzorcowych
6

2.8

Surowica grupy AB a a 2-5 ml

2

2 dostawy po 1 sztuce

1 sztuka

zgodnie z

2 sztuki

zamówieniem

Zadanie nr 20:
a. dostawa

obejmuje

odczynniki

w

ilości

niezbędnej

do

wykonania

600

badań

w okresie trwania Umowy,
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b. oferowane

odczynniki

muszą

współpracować

z

urządzeniem

użytkowanym

przez

Zamawiającego tj. automatycznym licznikiem (typ Adam rWBC) do liczenia leukocytów
resztkowych w ubogoleukocytarnych składnikach krwi i osoczu /nazwa handlowa ADAM
rWBC kit 1 op. zawiera 50 slajdów, roztwór standardowy 7 ml oraz r-Solution 25 ml, przy czym
dopuszcza się produkt równoważny,
c.
2.9

odczynnik kontrolny (standard) musi posiadać fabrycznie ustalone granice wartości pomiaru.
Minimalne wymagania dotyczące terminów ważności.
nr zadania

termin ważności

zadanie nr 1

minimum 7 miesięcy

zadanie 12, 13

minimum 5 tygodni

zadanie 20

minimum 8 tygodni

pozostałe zadania

minimum 12 miesięcy

Wyjaśnienie: Wszystkie terminy liczone będą od dnia dostarczenia towaru do magazynu
Zamawiającego.
2.10

W zadaniu nr 6 Zamawiający wymaga, aby poniższe odczynniki posiadały termin ważności
po otwarciu opakowania jednostkowego do daty umieszczonej na etykiecie producenta:
zadanie nr 6
lp.
1

2
5

nazwa
Surowica anti-D standard, 1 szt. a 4-5 ml ≤ 0,05 IU/ml
gotowy do użycia, do mikrometody
Surowica anti-D standard, 1 szt. a 4-5 ml ≤ 0,1 IU/ml
gotowy do użycia, do metod próbkowych
Odczynnik papainowy gotowy do użycia,1 szt. a 3 – 5 ml

3. Wymagania dotyczące opakowania.
3.1

Każda partia dostarczonego towaru musi być odpowiednio oznakowana i zawierać co najmniej:
nazwę materiału, nazwę dostawcy, nazwę producenta, numery serii lub numer identyfikacyjny
nadany przez producenta, ilość towaru w opakowaniu zbiorczym, datę ważności na
poszczególnych opakowaniach oraz na opakowaniu zbiorczym. Wymaga się, aby dostarczony
towar w jednej dostawie posiadał tę samą serię i tę samą datę ważności.

3.2

Maksymalna ilość sztuk w jednym opakowaniu dla zadania nr 5 do 5 sztuk.

3.3

Maksymalna ilość sztuk w jednym opakowaniu dla zadania nr 6 wynosi:
zadanie nr 6
nr poz.

nazwa

Zawartość jednego
opakowania

1

2
3

Surowica anti-D standard, 1 szt. a 4-5 ml ≤ 0,05 IU/ml
gotowy do użycia, do mikrometody
Surowica anti-D standard, 1 szt. a 4-5 ml ≤ 0,1 IU/ml
gotowy do użycia, do metod próbkowych
Roztwór LISS, 1 szt. a 100 ml
o niskiej sile jonowej

4

od 3 do 5 sztuk

1 op. a 100 ml

Dolichotest 1 szt. a 2 – 5 ml
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5

Odczynnik papainowy gotowy do użycia,1 szt. a 3 – 5 ml
odczynnik stabilny po otwarciu do daty ważności określonej na

od 3 do 5 sztuk

etykiecie
6

PEG - glikol poletylenowy, 1 szt. a 5-10 ml
roztwór glikolu polietylowego 20%

3.4

Dla pozostałych zadań, jeśli jest to istotne dla Zamawiającego zawartość opakowania (np. ilość
sztuk w jednym opakowaniu) określono w formularzu ofertowym w nazwie asortymentu.

3.5

Wymagane jest, aby dostarczony towar miał taki sam numer serii, co opakowanie zbiorcze.

3.6

Zamawiający wymaga dołączenia specyfikacji i instrukcji użycia producenta oferowanych
odczynników lub surowic dla każdej dostarczonej partii towaru w języku polskim. Mają one
zawierać informacje potrzebne do jego bezpiecznego i właściwego użytkowania, zredagowane
w sposób zrozumiały, odpowiednio do poziomu wyszkolenia i wiedzy potencjalnych
użytkowników oraz informacje konieczne do identyfikacji wytwórcy.

3.7

Instrukcja użycia musi zawierać sposób posługiwania się przedmiotem zamówienia, parametry
działania oraz jeśli dotyczy, wszelkie działania niepożądane stosowne ostrzeżenia i środki
ostrożności.

4.

Wymagania dotyczące transportu przedmiotu zamówienia.

4.1 Wykonawca

zobowiązany jest do realizacji

dostaw

zgodnie

z

warunkami transportu

i przechowywania określonymi przez producenta.
4.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył w formie załącznika do zawartej Umowy
dokument opisujący warunki transportu.
4.3 W szczególności dokument musi zawierać informacje dotyczące dopuszczalnej temperatury
podczas transportu, czasu transportu w tej temperaturze, sposobu przechowywania podczas
transportu oraz wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ na obniżenie jakości dostarczanego
towaru.
4.4 Dokumentem

potwierdzającym

spełnienie

wymagań

dotyczących

transportu

przedmiotu

zamówienia będzie karta kontroli temperatury, której wzór stanowi załącznik do Umowy.
Zamawiający dopuszcza stosowanie elektronicznych rejestratorów temperatury.
4.5 Początkową temperaturę transportu Wykonawca umieści na karcie kontroli temperatury,
natomiast przyjmujący zamówienie (Zamawiający) umieści końcową temperaturę transportu na
protokole kontroli temperatury.
4.6 W przypadku, gdy temperatura transportu nie wpływa na jakość dostarczanych materiałów
zużywalnych Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu określonego w ust. 4.
W powyższym przypadku Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył w formie załącznika
do zawartej Umowy oświadczenie wystawione przez producenta dostarczanych materiałów
potwierdzające, że „temperatura transportu dla materiałów zużywalnych (należy określić
asortyment) nie wpływa na ich jakość, a parametry techniczno-funkcjonalne nie ulegają
obniżeniu.
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§6
Wymagania gwarancyjne
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji. Okres gwarancji jest równy
terminowi ważności przedmiotu zamówienia - minimalny termin ważności wskazano w § 5 ust.
2.8.

2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony przedmiot zamówienia jest
dobrej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady, przedmiot zamówienia zostanie
bezpłatnie wymieniony przez Wykonawcę na wolny od wad.

3.

Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej pisemnego
zgłoszenia, przy czym dopuszcza się wysłanie zgłoszenia faksem lub e-mailem.

4.

W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego, Wykonawca dostarczy zestawy wolne od wad
w terminie do 7 dni na koszt Wykonawcy.

5.

Stanowisko Wykonawcy dotyczące reklamacji, powinno być dostarczone pisemnie (w tym faksem
lub e-mailem) Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w szóstym dniu po jej
zgłoszeniu.

6.

W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić
z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę z danej dziedziny.

7.

Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy oraz koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca.

8.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych.

9.

W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich
związanych z przedmiotem Umowy, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić
będzie Wykonawca.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego przedmiotu Umowy na koszt
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności pod względem ilościowym, jakościowym,
asortymentowym lub braku wymaganych dokumentów/instrukcji w stosunku do zapisów niniejszej
Umowy.

Zgłoszenie

przez

Zamawiającego

reklamacji

ilościowej

jest

równoznaczne

z niedostarczeniem danej partii towaru.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego przedmiotu zamówienia na koszt
Wykonawcy w przypadku, gdy dostawa/transport odbywa się z naruszeniem wymagań
określonych przez producenta. Zamawiający będzie zwracał szczególną uwagę na temperaturę
transportu zamówienia wynikającą z karty kontroli temperatury lub elektronicznych rejestratorów
temperatury (jeśli dotyczy).
12. Jeśli

dostarczona

przez

Wykonawcę

ilość

zamawianych

pozycji

będzie

niezgodna

z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt brakującej liczby
w ciągu 7 dni od pisemnego (w tym faksem lub e-mailem) złożenia reklamacji. W przypadku, gdy
zamówiona ilość jest większa od ilości zamówionych pozycji, Zamawiający zastrzega sobie
prawo zwrotu otrzymanego towaru na koszt Wykonawcy, w części stanowiącej różnicę pomiędzy
ilością dostarczonych zestawów, a ilością zamówionych w danej dostawie.
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§7
Przedstawiciele stron
W sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem zmian jej treści:
1.

przedstawicielem Zamawiającego jest: ……………….………………, tel.: …………………………..,

2.

przedstawicielem Wykonawcy jest: .............................................. , tel.: ……….............................,

3.

w sprawach dotyczących realizacji dostaw oraz reklamacji Zamawiający będzie się kontaktował
z Wykonawcą telefonicznie (nr telefonu) ............................, faksem (nr faksu).............................,
e-mailem (adres e-mail).......................................................

§8
Dopuszczalność dokonywania zmian postanowień Umowy
oraz warunki dokonywania takich zmian
1.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zawartej Umowy
w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie
z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy PZP:
a) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy,
b) zmiany warunków i terminów dostaw przedmiotu zamówienia – zmiany te mogą nastąpić na
skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostaw,
trudności transportowych, celnych,
c) zmiany terminu i sposobu spełnienia świadczeń na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
 niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń, jeśli ta zmiana nie
będzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne,
 pojawienie się na rynku materiałów lub nowszych urządzeń, nowszej generacji, pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotów Umowy lub kosztów eksploatacji
przedmiotu Umowy,
d) zmiany postanowień Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 144 PZP,
e) zmiany wynikające z niezgodności pomiędzy zapisami Umowy a treścią oferty i/lub SIWZ.

2.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3
ustawy PZP w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki Umowy
przez zmianę sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującą
niemożliwością realizacji Umowy,
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących siłą wyższą, grożące rażącą stratą, których
strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy.

3.

Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za
zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem.

4.

Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3.
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§9
Odstąpienie od Umowy
1.

Zamawiającemu w terminie do dnia upływu okresu, na który Umowa została zawarta, przysługuje
prawo do odstąpienia od Umowy z ważnych powodów, a w szczególności gdy Wykonawca nie
wykonuje niniejszej Umowy bądź wykonuje Umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami
lub normami i warunkami określonymi prawem, a w szczególności, gdy w trakcie realizacji
Umowy Zamawiający stwierdzi nienależytą realizację Umowy:
a) gdy oferowany przedmiot zamówienia, nie spełnia wymagań określonych w § 5 niniejszej
Umowy i SIWZ,
b) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
d) Zamawiający uzna za nienależytą realizację Umowy, gdy ilość uznanych zwrotów
dostarczonego asortymentu wystąpi więcej niż 2 razy w ciągu trwania Umowy,
e) Wykonawca nie dołączy w formie załącznika do zawartej Umowy dokumentu opisującego
warunki transportu przedmiotu zamówienia.

2.

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 1 nastąpi na
piśmie. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania pisma od Zamawiającego.

3.

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę jest także możliwe w przypadku rażącego naruszenia
Umowy przez Zamawiającego, polegającego na niedokonaniu należnej płatności pomimo
dwukrotnego pisemnego wezwania przez Wykonawcę, jeżeli płatność zgodnie z Umową jest
wymagalna. Odstąpienie może nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od powzięcia
wiadomości o tym naruszeniu przez Wykonawcę. Przed odstąpieniem od Umowy Wykonawca
wezwie pisemnie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od otrzymania pisma.
§ 10
Kary umowne / Zakup interwencyjny

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy brutto
określonej w § 3 ust. 1, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca.

2.

Jeżeli zobowiązania umowne wynikające z Umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę
z opóźnieniem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 2,5% wartości dostawy, w przypadku dostawy niezrealizowanej w terminie
określonym w § 4 ust. 4 i 5, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) w wysokości 2,5% wartości dostawy, w przypadku dostawy niezrealizowanej w terminie
określonym w § 6 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
c) w wysokości 2,5% wartości dostawy, w przypadku reklamacji rozpatrzonej w terminie
określonym w § 6 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
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3.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy w terminie dostawy, określonym
w § 4 ust. 4 i 5 lub w § 6 ust. 4, Zamawiający zastrzega ponadto prawo do dokonania zakupu
interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie
dostawy:
a) w przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu Umowy o wielkość
tego zakupu,
b) w

przypadku

zakupu

interwencyjnego

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

zwrotu

Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.
4.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminów rozpatrzenia lub realizacji postanowień
reklamacji, określonych w § 6, Zamawiający zastrzega ponadto prawo do dokonania zakupu
interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie przedmiotu reklamacji:
a) w przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu Umowy o wielkość
tego zakupu,
b) w

przypadku

zakupu

interwencyjnego

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

zwrotu

Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.
5.

Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
Umowy, określonej w § 3 ust. 1, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od Umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem przypadków wskazanych § 9
Umowy.

6.

Zamawiający zastrzega prawo do potrącania należności naliczonych z tytułu kar umownych
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego,
bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Naliczone kary umowne będą płatne
w terminie 7 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania Wykonawcy na wskazany rachunek
bankowy Zamawiającego.

7.

Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio do obowiązku zwrotu Zamawiającemu różnicy
pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego a ceną dostawy.

8.

Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 11

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej.
§ 12

Ewentualne spory wynikłe w tle realizacji niniejszej Umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu trybu negocjacyjnego dla zakończenia
sporu.
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§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
1 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki:
1.1 karta kontroli temperatury,
1.2 dokument/ ulotka opisująca wymagane warunki transportu przedmiotu zamówienia (Wykonawca dołącza do umowy).

Zamawiający

Wykonawca

______________________

________________________
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Załącznik 1.1 do SIWZ
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