Załącznik nr 5 do SIWZ
U M O W A DOSTAWY nr ………/ZP/…….. - wzór
zawarta dnia ............................ r.
pomiędzy
Ośrodkiem Diagnostyczno-Badawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową,
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 2B, NIP 542-10-10-636, REGON 050206760,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
- Mariannę Sokołowską – p.o. dyrektora
a
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
NIP ...................... Urząd Skarbowy ........................................................;
REGON .................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
- .......................................................................................................................
- .......................................................................................................................
Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, ogłoszonego w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), strony zawierają umowę następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa………………………………………………………
….………………………………………………………
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu odczynników diagnostycznych
/materiałów zużywalnych/środków dezynfekcyjnych (niepotrzebne skreślić) zwanych dalej
przedmiotem zamówienia, wyszczególnionych według asortymentów i cen jednostkowych,
zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ), stanowiący
integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu przedmiotu umowy
wymienionego w § 1 pkt 1 umowy do wyczerpania ilości przedmiotu i wartości umowy w
czasie trwania umowy albo też do końca terminu na jaki została zawarta, na podstawie
jednostkowych zamówień.
3. Podane w Załączniku nr 2 do SIWZ (stanowiącego integralną część niniejszej umowy)
ilości towaru stanowią szacunkową ilość przewidzianą do zakupu w okresie
obowiązywania umowy, a ich faktyczna zamówiona ilość wynikać będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego.
§2
WARUNKI DOSTAWY

1

1. Wykonawca będzie realizował umowę na podstawie zamówień przesyłanych przez
Zamawiającego w formie pisemnej: na adres…………………………………..,
fax………….., e-mail……………. (uzupełnić), które będą określać ilości zamawianego
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zapewni ciągłość dostaw przedmiotu umowy wymienionego w
umowie.
3. Dostawa wraz z rozładunkiem zamówionego przedmiotu umowy - do siedziby
Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
5. Termin dostawy – w ciągu …….. dni od daty otrzymana zamówienia.
§3
WARTOŚĆ UMOWY
1. Ogólną wartość umowy brutto ustala się na kwotę .................................. zł (słownie:
....................................................................................................).
2. Wartość umowy netto wynosi ....................... zł (słownie: ...............................).
3. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty i podatki związane z dostawami
przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
4. Stałość cen brutto ustala się na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmianę cen wyłącznie w przypadku
ustawowej zmiany podatku VAT, zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w
życie zmienionej stawki VAT (w takim przypadku zmianie ulegać będzie wartość brutto
umowy, natomiast ceny jednostkowe netto oraz wartość netto pozostaną niezmienione).
Dokonanie zmiany odbywa się w formie pisemnego aneksu do umowy.
6. Wykonawca może obniżyć ceny jednostkowe w każdym czasie, przedkładając stosowny
aneks do umowy.
§4
TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy objętego jednostkowym
zamówieniem, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy
wskazany na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia jej wystawienia, z wyjątkiem
sytuacji przewidzianej w § 7 ust. 4, gdzie 30 dniowy termin będzie liczony od daty
wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności związanej z tą
umową na osobę trzecią.
§5
OKRES REALIZACJI UMOWY
1. Umowa realizowana będzie przez okres 24 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia.
2. Po upływie okresu realizacji umowy mimo nie wyczerpania zamówienia określonego
umową, umowa wygasa. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości
przedmiotu zamówienia jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany
umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy.
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy jest możliwa gdy:
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a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku
przekształceń, przejęć, itp.);
b) obniżenie cen przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i
nie wymaga zgody Zamawiającego ani aneksu do umowy;
c) w przypadku zmiany nazwy, numeru katalogowego przedmiotu zamówienia;
d) w przypadku zmiany konfekcjonowania (wielkości opakowań) - nastąpi przeliczenie
ilości na odpowiednią ilość opakowań bądź ilości sztuk w opakowaniu;
Powyższe zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej oraz wartości
umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w
wysokości 10% wartości brutto umowy pozostałej do realizacji,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto
niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciu wad wyrobu medycznego w wysokości 0,5 % wartości brutto
wadliwego wyrobu medycznego za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po
upływie terminu określonego w § 7 pkt 4 przez Zamawiającego do załatwienia
reklamacji,
d) zwłoki w załatwianiu reklamacji ilościowej powyżej terminu zawartego w § 7 pkt 3 w
wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego wyrobu medycznego za każdy dzień
zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego do załatwienia
reklamacji.
2. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar
umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.
§7
GWARANCJA I REKLAMACJE
1. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin ważności do użycia
dostarczanego przedmiotu umowy objętego każdym jednostkowym zamówieniem.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy
w całym okresie objętym terminem ważności.
3. Zamawiający powinien zbadać przedmiot umowy pod względem ilościowym przed
pokwitowaniem odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje
niezwłocznie – tego samego dnia lub dnia następnego. Wykonawca zobowiązuje się do
uzupełnienia braków w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
4. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, jednak nie później niż w ciągu dwóch
dni roboczych, zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad jakościowych. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostawa przedmiotu umowy nie
odpowiada jego dotychczasowej jakości, poinformuje on Wykonawcę o stwierdzonej
wadliwości, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany przedmiot umowy
(do momentu wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad). Wykonawca uruchomi w
sytuacji jw. postępowanie reklamacyjne. W przypadku potwierdzenia zasadności
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reklamacji nastąpi bezzwłocznie wymiana przedmiotu umowy na wolny od wad, jednakże
w czasie nie dłuższym niż 7 dni robocze od chwili zgłoszenia reklamacji.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest również za wystąpienie incydentu medycznego w
rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2019 r.,
poz. 175 z późn. zm.), o ile incydent ten zaistniał z przyczyn tkwiących w dostarczonym
przez Wykonawcę przedmiocie umowy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy:
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, 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
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,
c) 3 krotnej nieterminowej realizacji jednostkowego zamówienia,
d) Wykonawca zmieni ceny jednostkowe z przyczyny innej niż opisana w § 3 niniejszej
umowy, na niekorzyść Zamawiającego,
e) 2 krotnej reklamacji jakościowej dostarczonego przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania
przyczyny odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy.
3. W przypadku odmowy przez Wykonawcę wymiany przedmiotu umowy na zgodny z
zamówieniem Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej i podania pisemnego uzasadnienia pod
rygorem nieważności.
§9
KLAUZULA INFORMACYJNA
(dotycząca osób fizycznych, będących stroną umowy)
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową z siedzibą w Białymstoku, ul. Stołecznej 2B;
2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych : iodo@std.bialystok.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) dane osobowe będą ujawnione wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora
Danych,
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom na podstawie umowy
powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
6) dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od momentu zakończenia umowy,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do
przenoszenia danych,
8) posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do sprzeciwu, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17,
18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
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9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych
niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,
10) podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.
§ 10
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do
przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, w zakresie i
celu niezbędnym do realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów
o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, do których uzyska
dostęp w związku z realizacją umowy, wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno
w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - danych osobowych, do których uzyska
dostęp w związku z realizacją umowy.
5. Zamawiający ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za będące następstwem jego postępowania
szkody wyrządzone niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych, w
szczególności szkody wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Sądami właściwymi do rozpoznania ewentualnego sporu między stronami Umowy są sądy
powszechne właściwe miejscowo dla Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz wynikające ze
SIWZ, zgodnie z którą było prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego .
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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