
WZÓR        załącznik nr 3 do siwz 

 

Umowa nr 273. … .2020 

zawarta dnia ……………. 2020 r. 

 

pomiędzy:  

Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie 

adres: 70 – 632  Szczecin, ul. Spedytorska  6/7, 

NIP : 955-15-09-448; REGON : 000292669 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

1) Dyrektora - dr n. med. Małgorzatę Domagała- Dobrzycką 

2) Głównego Księgowego – mgr Annę Skierkowską  

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………… 

adres: ………………………………………………………………………………………… 

NIP : ………………………………; REGON : ………………..………….. 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………………... 

w ………………., ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 

KRS ……………, Wartość kapitału zakładowego: ………………. zł, zwanym w dalszej części 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………  

o następującej treści:  

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr A.272.3.2020 realizowanego 

na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1843 z póź. zm.), oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty  

w dniu ……………… 2020 r. w przetargu nieograniczonym. 

§ 1 

[przedmiot umowy i miejsce dostawy] 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą odczynników chemicznych, 

wzorców i materiałów odniesienia oraz akcesoriów do ASA, akcesoriów do chromatografii, 

akcesoriów do ICP oraz reduktora do azotu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 



w Szczecinie, zgodnie z wybraną w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertą Wykonawcy, 

do Oddziałów Laboratoryjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Szczecinie, każdorazowo szczegółowo wskazanych w zamówieniu, zwanym dalej w treści 

umowy dostawą lub przedmiotem umowy. 

2. Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy jest wykaz Oddziałów Laboratoryjnych, o których 

mowa w ust 1 wraz z ich adresami. 

3. Załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część umowy jest oferta Wykonawcy, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

    § 2 

[termin realizacji przedmiotu umowy] 

1. Dostawa przedmiotu umowy będzie odbywała się sukcesywnie w miarę składanych przez 

Zamawiającego zapotrzebowań.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostawy w terminie określonym przez niego  

w Formularzu Ofertowym z dnia ……………….. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu, wykonania poszczególnych dostaw 

pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że dostawa towaru w określonym terminie nie 

była możliwa, z przyczyn od niego niezależnych. W tym celu strony umowy ustalają nowy 

termin dostawy, w przypadku wykonania dostawy w nowym terminie kary umowne nie są 

naliczane. Jednakże w przypadku niewykonania dostawy w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim opóźnienie w dostawie liczone jest od upływu pierwotnego terminu dostawy. 

4. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę terminu bez podania 

przyczyny. 

5. Umowa obowiązuje do dnia 14 grudnia 2020 r. bądź do wyczerpania zamówionego  

i dostarczonego asortymentu. 

6. Zamawiający może składać zamówienia pisemne do ostatniego dnia obowiązywania umowy. 

§3 

[sposób realizacji przedmiotu umowy] 

1. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy na miejsce wskazane przez zamawiającego w dni 

robocze i w godzinach ustalonych przy składaniu zamówienia. 

2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych: 

a) sukcesywne dostawy realizowane będą w terminie określonym przez Wykonawcę  

w Formularzu Ofertowym z dnia ……………….., każdorazowo w ilościach ustalonych przez 

Zamawiającego, bądź zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem dostaw. 

b) Zamawiający składa zapotrzebowanie drogą pisemną, e-mail lub faxem, 

c) do każdej dostawy Wykonawca wystawi osobną fakturę VAT, 

d) każda dostawa będzie dostarczona transportem Wykonawcy i rozładowana na jego koszt  

i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

3. W okresie trwania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu 

umowy zgodnie ze złożoną ofertą, na podstawie której dokonano jego wyboru. 



4. Zamawiający dokona odbioru dostawy pod warunkiem, iż dostawa będzie: 

a) zgodna ze złożonym zamówieniem, 

b) zgodna z ofertą Wykonawcy, 

c) zabezpieczona odpowiednim opakowaniem, 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczania zamienników. Stwierdzenie przy 

odbiorze, iż dany przedmiot umowy jest niezgodny ze złożonym zamówieniem/ofertą 

Wykonawcy, nie posiada oryginalnego opakowania lub opakowanie jest zniszczone, będzie 

skutkować dla Wykonawcy odmową odbioru rzeczonego przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego. 

6. Dostarczany przedmiot umowy powinien spełniać parametry określone przez 

Zamawiającego w SIWZ, w szczególności terminy ważności nie krótsze niż okresy ważności 

wskazane w formularzu ofertowym. Ponadto, jeżeli wymagania wskazane w SIWZ  

i w formularzu ofertowym nie stanowią inaczej, każda sukcesywna dostawa powinna być 

przygotowana w następujący sposób: 

a) Na opakowaniu zaoferowanego przedmiotu zamówienia musi być umieszczony termin 

ważności, numer serii oraz nazwa producenta, 

b) Zamawiający wymaga, aby dostarczany przedmiot umowy był opakowany, a opakowania 

były nienaruszone, posiadały zabezpieczenia zastosowane przez producenta umożliwiające 

przechowywanie go w okresie trwałości gwarantowanej przez producenta. Opakowania winny 

być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi opakowań testów laboratoryjnych i 

innych materiałów laboratoryjnych oraz posiadać znaki identyfikacyjne produktu, a w 

szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta. 

c) Nazwa, skład i sposób przygotowania dostarczonego towaru winien być opisany w języku 

polskim. 

Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane wyroby warunków dopuszczenia 

do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 

(Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06) – dotyczy wyłącznie wyrobów medycznych,   

w przypadku dostawy produktów nie będących produktami medycznymi postanowienia 

niniejszego punktu nie stosuje się. 
d) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu na każde żądanie. 

e) Przy każdorazowej dostawie przedmiotu zamówienia wymagany jest bezwzględnie jego 

certyfikat jakości – nie dopuszcza się jego dosyłania po czasie. 

7.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ustosunkowania się drogą telefoniczną lub e-mail 

do zgłoszonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu wskazania przez 

Zamawiającego wad towaru lub jego niezgodności ilościowej. Do komunikacji po stronie 

Zamawiającego w ww. zakresie wskazuje się  Annę Matecką, tel. 91/462-40-60 wew. 111, e-

mail: a.matecka@wsse.szczecin.pl, natomiast po stronie 

Wykonawcy: ……………………………., tel. ………………………..,  

e-mail: …………………………………………………………………  

§ 4 

[cena i warunki płatności] 

1. Strony ustalają cenę przedmiotu zamówienia na podstawie oferty cenowej Wykonawcy       z 

dnia ……………. na kwotę……………… zł netto (słownie: …………………………netto) 
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plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę ……………………..…….………………                                                       

zł brutto (słownie: ……………..brutto) z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a Wykonawca z tego 

tytułu nie będzie rościł prawa do odszkodowania ani wysuwał roszczeń finansowych, jednak 

niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20 % wartości umowy. 

3. W cenach jednostkowych ujęto wszelkie koszty związane z dostawami wyrobów do 

magazynu jednostki organizacyjnej, do której dostawa ma zostać wykonana (tj. transport, 

opakowanie, ubezpieczenie, przygotowanie dostaw, itp.).  

3a. Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie 

1 dostawy miesięcznie do każdego z Oddziałów, co daje liczbę 7 dostaw do każdego z 

Oddziałów, przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia 

większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający 

wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz. 

4. Ceny brutto określone w Formularzu Cenowym nie ulegną zmianie przez okres 

obowiązywania umowy – nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub 

wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany 

stawki podatku VAT oraz zmiany cen urzędowych. W razie zmiany stawki podatku VAT, po 

zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka podatku VAT obowiązująca w dniu 

wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony 

bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 

5. Zmianę cen w oparciu o w/w przyczyny Wykonawca udokumentuje.  

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały na podstawie 

faktur dostarczanych do siedziby Zamawiającego wraz z każdą dostawą sukcesywną.  

W przypadku Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z 

towarem Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ 

kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby 

Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem emaila na adres: 

administracja@wsse.szczecin.pl  na co Zamawiający wyraża zgodę. 

 

7. Każda faktura musi zawierać numer umowy i numer zamówienia, z którego wynika 

płatność. 

8. Nazewnictwo asortymentu, zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem 

asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ. 

9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę,  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury 

w sposób niezgodny z ust. 7 i 8. 

11. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu 

wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

§ 5 

[kara umowna] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  
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a) 2 % wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego  

w terminie towaru, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, jeżeli towar nie został 

dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność.  

b) 2 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego jej niezgodności w zakresie: 

- ilości asortymentu; 

- składu asortymentu; 

- jakości asortymentu.  

Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie zawezwaniem Wykonawcy do wymiany 

wadliwego towaru na towar wolny od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, za wyjątkiem 

pakietu nr 8, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na towar 

wolny od wad w terminie 35 dni od daty zgłoszenia oraz za wyjątkiem pakietu nr 6, gdzie 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad w 

terminie 21 dni od daty zgłoszenia. 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu 

należności.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

§ 6 

[odstąpienie i rozwiązanie umowy] 

1. 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. 

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

3. Powtarzające się (trzykrotne) niewypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę,  

w szczególności nieterminowa lub niezgodna pod względem asortymentu bądź ilości z 

zamówieniami realizacja dostaw, a także uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów 

lub ich terminów ważności, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

§ 7 

[zmiany umowy] 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich 

zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,  

i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 



a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług 

lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, 

których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

lub umowie ramowej; 

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy. 

6) zmiany dotyczą poprawiania błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, 

liczbowych,, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących 

zmiany celu i istoty umowy.  

2. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, na skutek wewnętrznych przekształceń w ramach grupy 

kapitałowej Wykonawcy, dojdzie do przeniesienia działalności związanej z wykonywaniem 

niniejszego zamówienia do innej spółki z grupy kapitałowej wykonawcy (w tym poprzez 

zatrudnienie pracowników wykonawcy, odpowiadających za realizację Umowy), strony w 

drodze aneksu dokonują zmiany niniejszej Umowy, polegającej na zastąpieniu 

dotychczasowego Wykonawcy spółką z grupy kapitałowej wykonawcy, która przejęła od 

wykonawcy działalność związaną z wykonaniem niniejszego zamówienia. Zmiana dokonana 

aneksem będzie stanowiła zmianę umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 4) lit. A) Ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. Dotychczasowy Wykonawca i zastępująca go spółką z jego 

grupy kapitałowej będą ponosić względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za 

prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 



2. Spory, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Szczecinie. 

 

 

§ 9 

1. Załącznikami do umowy są: 

a) wykaz Oddziałów Laboratoryjnych  Zamawiającego, 

b) formularz ofertowy wykonawcy, 

c) formularz cenowy wykonawcy, 

d) pełnomocnictwa i/lub odpisy z odpowiednich rejestrów, jeżeli są niezbędne do 

stwierdzenia umocowania do skutecznego zawarcia umowy.  

2.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do umowy nr 1 do umowy nr 273………2020 

 

Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki 

1 

WOJEWÓDZKA STACJA 

SANITARNO – 

EPIDEMIOLOGICZNA 

W SZCZECINIE 

 

70-632 SZCZECIN 

ul. Spedytorska 6/7 

 

2 

ODDZIAŁ LABORATORYJNY  

W KOSZALINIE 

 

Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Szczecinie 

75-613 KOSZALIN  

ul. Zwycięstwa 136 

 

3 

ODDZIAŁ LABORATORYJNY  

W KAMIENIU POMORSKIM 

 

Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Szczecinie 

72-400 KAMIEŃ POMORSKI 

ul. Wolińska 7 

 

4 

ODDZIAŁ LABORATORYJNY  

W SZCZECINKU 

 

Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Szczecinie 

78-400 SZCZECINEK 

ul. Ordona 22 

 

 


