
 

Sprawa ZP-2/2018                                                                                      Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 
Zawarta w dniu …………….  r. w Warszawie pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie,  
z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79, 
NIP 527-020-98-30, REGON: 000291799,  
reprezentowaną przez: Marię Pawlak – Dyrektor 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Aldony Obiedzińskiej 
zwaną dalej Zamawiającym,  
a  
…………………................................................................................................. z siedzibą 
………………………………………................................................................................................
............NIP................................REGON.............................................................................. 
zarejestrowaną w  ……………………………………………………… pod numerem 
…………………… 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. …………………………………… 
 

2. …………………………………… 
 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę testów 
diagnostycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta niniejsza umowa o następującej 
treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna,  zgodna z zamówieniem szczegółowym Zamawiającego,  

dostawa wraz z transportem i rozładunkiem testów diagnostycznych – część ………., do 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żelaznej 
79 – szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

2. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy, 
zgodnie z opisem przedmiotu umowy, zawartym w Formularzu Kalkulacji Cenowej, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Ofertą cenową Wykonawcy 
stanowiącą  Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, będące integralną częścią umowy  

§ 2 
Dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie na podstawie zamówień szczegółowych,  
o których mowa w § 4 niniejszej umowy, w terminie od dnia ………..2018r. do dnia 
31.12.2018r., lub do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako 
maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu umowy, w zależności od tego, które 
ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.  

§3 
1. Wynagrodzenie umowne, które Zamawiający przeznacza na realizację przedmiotu umowy, 

określa się na kwotę netto złotych: ………………………. (słownie: ……………..) plus 
podatek VAT, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, co stanowi kwotę brutto 



 

złotych: ……………….. (słownie: ………………………………………). 
2. Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy, leżące po stronie Wykonawcy. 
3. Wynagrodzenie umowne, płatne będzie przelewem, na konto Wykonawcy o numerze: 

……………………………………………….. 
po wykonaniu każdej należycie zrealizowanej dostawy, w terminie 21 dni, od daty dostarczenia do 
Siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie otrzymanego drogą 
elektroniczną zamówienia szczegółowego. 

4. Za termin zapłaty Strony przyjmują termin obciążenia konta Zamawiającego poleceniem 
dokonania przelewu na rzecz Wykonawcy. 

5. Zamawiający w zależności od potrzeb, może w każdej chwili zmniejszyć lub wstrzymać dostawy. 
Zamawiający zapłaci wówczas za faktycznie dostarczoną ilość przedmiotu umowy, a Wykonawcy 
nie będzie przysługiwać roszczenie, z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego przedmiotu 
umowy, w pełnym zakresie ilościowym i wartościowym. 

 
§ 4 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie na podstawie odrębnych zamówień 
szczegółowych składanych drogą elektroniczną przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy, wskazanych w 
ust. 4 (z podaniem ilości, terminu i miejsca dostawy oraz rodzaju zamawianego przedmiotu 
umowy). 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, na podstawie zamówienia szczegółowego,  
w terminie …….. dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego. 

3. Dostawy przedmiotu umowy, odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 
do 14:30, a miejscem docelowym przekazania przedmiotu umowy jest magazyn WSSE w W-wie, 
znajdujący się w budynku przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie. 

4. Do współpracy w zakresie udzielania zamówień szczegółowych upoważniona jest: 
- ze strony Zamawiającego: 

 
1) Ewa Iracka e-mail: ewa.iracka@wsse.waw.pl 
2) Anna Paśniczek e-mail: anna.pasniczek@wsse.waw.pl  

 
- ze strony Wykonawcy 
 

3) ………………………………. e-mail ....................................... 
 

5.   Do przyjmowania zamówień szczegółowych i wystawiania przyjęć magazynowych 
upoważnieni są:  

- ze strony Zamawiającego: 
1) Irmina Wieteska tel: 22 620-90-01 (-06) wew. 113 
2) Anna Radomska tel: 22 620-90-01 (-06) wew. 113 

 
6. Zmiana osób upoważnionych wskazanych w ust. 4 pkt 1)-3) powyżej następuje w formie 

pisemnej bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone braki ilościowe lub jakościowe, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na 
adres e-mail: ………………….. 

8. W ramach rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu 
umowy, na własny koszt, w żądanej ilości, pełnowartościowego i spełniającego wymagania 
Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. 



 

9. Zamawiający zastrzega sobie, iż przedmiot umowy będzie dostarczany w opakowaniach 
zabezpieczających dostarczony materiał przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, 
umożliwiających przechowywanie w okresie trwałości gwarantowanej przez producenta. 
Opakowania winny być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi opakowań 
odczynników chemicznych i innych materiałów laboratoryjnych. 

10.  Przedmiot umowy, przekazywany każdorazowo w momencie dostawy, musi posiadać ważne: 
świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy 
producenta, numeru katalogowego dostarczanego produktu, składu ilościowego 
poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji, jeżeli ma to 
zastosowanie. 

 
§ 5 

1. Przedmiot umowy powinien mieć, w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego, nie 
mniejszy niż roczny okres gwarancji, nie dotyczy to przedmiotów umowy nietrwałych, na 
które producent przewiduje krótszy okres gwarancyjny - szczegółowy opis wymaganych 
terminów ważności, znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w 
Formularzu kalkulacji cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca  dla  każdorazowo dostarczanego  
przedmiotu umowy zapewniał niezmienną gwarancję jakości, w okresie ważności. 

 
§ 6 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z Formularzem kalkulacji cenowej - 

Załącznik nr 1. 
2) Przekazanie zamówionej ilości przedmiotu umowy, na podstawie otrzymanego 

zamówienia, przesłanego drogą elektroniczną, do miejsca dostawy na własny koszt  
i wystawienie faktury VAT. 

3) Dostarczenie w ciągu 5 dni brakującej ilości przedmiotu umowy w przypadku 
stwierdzenia ich braku przy odbiorze przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7. 

4) Przekazywanie drogą elektroniczną przedstawicielom Zamawiającego, wskazanym  
w § 4 ust. 4, powiadomień określających terminy dostawy a także powiadomień 
koniecznych w przypadku wszelkich problemów w realizacji umowy. 

5) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za osoby, które w imieniu Wykonawcy będą 
realizowały umowę, w szczególności za szkody wyrządzone ich działaniem lub 
zaniechaniem tych działań. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód, powstałych  
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich w związku z 
realizacją umowy. 

3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego w przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich odnośnie naruszenia patentu, wzoru 
użytkowego, znaku towarowego, czy innych praw majątkowych powstałych w związku  
z realizacją umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jeśli zatrudnia pracowników i zawiera umowy ze 
zleceniobiorcami oraz, że jeśli taka sytuacja będzie występowała przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca nie jest przyjmującym zlecenie lub 
świadczącym usługę w rozumieniu art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10 października 2002r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017, poz. 847). 

 
§ 7 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 



 

1. Udostępnienie Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Dokonanie odbioru dostarczonego przedmiotu umowy przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 4 ust. 5. 

3. Zawiadomienie Wykonawcy w przypadku stwierdzenia ujawnionych wad jakościowych  
i ilościowych dostarczonego przedmiotu umowy. 

4. Zapłata za dostarczoną partię przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 3 
umowy. 

§ 8 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu poniższe kary umowne: 
1) w przypadku niezgodnej z umową jakości dostarczanego przedmiotu umowy, 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 3% 
wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego z zamówienia szczegółowego, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 - za każdy zgłoszony przypadek. 

2) w razie wystąpienia opóźnienia w realizacji zamówienia szczegółowego ponad termin 
określony w § 4 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary 
umownej w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia szczegółowego, za każdy dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 25% wartości brutto tego zamówienia. 

3) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, dotyczącego części od 
której odstąpiono. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z należności 
Wykonawcy za zrealizowane zamówienia. Z tytułu dokonanych potrąceń części 
wynagrodzenia, spowodowanych naliczaniem kar umownych, Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy wysokość  poniesionej  szkody  przewyższa  wysokość  kar  
zastrzeżonych w umowie, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 
1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2) Wykonawca nie wykonuje lub nieprawidłowo wykonuje obowiązki i inne zapisy 

wynikające z umowy, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 
3 dni robocze, 

3) nastąpi naruszenie istotnych warunków umowy przez Wykonawcę. 

5. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych powyżej  
w ust. 4 i powinno zawierać uzasadnienie. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy. 

§ 9. 
 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Obowiązki i uprawnienia stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione 
na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy  
w przypadku: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub 



 

techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności albo zaistnienia 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 
okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

2) w razie zmiany wysokości stawki VAT Strony dokonują zmiany uwzględniającej nową 
wysokość tej stawki, 

3) zmian wynikających z przepisów prawa. 
 

§ 10 
1. Strony umowne będą czynić wszystko, aby rozstrzygnąć ewentualne spory w sposób 

polubowny w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego załatwienia, spory 
wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. 
zm.), kodeksu cywilnego oraz inne przepisy związane z przedmiotem umowy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki. 
 
 
 
 

               WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do niniejszej umowy: 

1. Załącznik nr 1 - Opis 
przedmiotu umowy - Formularz kalkulacji cenowej 



 

2. Załącznik nr 2 - Oferta 
Wykonawcy z dnia …………… 


