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Załącznik Nr 5 
 
 

Wzór umowy 
 

 
zawarta w dniu ...................  r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie,  
z siedzibą w: 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79, NIP: 527-020-98-30, REGON: 000291799, 
reprezentowaną przez: 
Marię Pawlak – Dyrektor 
przy kontrasygnacie p.o. Zastępcy Głównego Księgowego – Sylwii Mrózek 
zwaną dalej Zamawiającym, a ................................................................ z siedzibą 
..................................................................... NIP........................REGON......................... 
reprezentowaną przez: .................................................................... 
zwaną/ym dalej Wykonawcą. 
o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 
 
 

§ 1  
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie 
na dostawę odczynników chemicznych 

 

w rodzajach i ilościach określonych w Załączniku Nr 1, który stanowi integralną część 
umowy,  zwanych dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy sukcesywnie na własny koszt  
i odpowiedzialność do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie,  
w rodzajach, ilościach i o terminach ważności określonych w Załączniku Nr 1. 

3. Termin dostawy częściowej wynosi maksymalnie do ….… dni roboczych, licząc od 
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia przez Zamawiającego 
zamówienia częściowego drogą elektroniczną u Wykonawcy. Za dni robocze uważa się dni 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się w ciągu 3 dni potwierdzić 
pisemnie (faxem lub e-mailem) przyjęcie zamówienia dostawy wraz z podaniem 
najbliższych możliwych terminów realizacji dostawy każdej pozycji asortymentu 
zamówienia. 

5. Strony dopuszczają możliwość realizowania dostaw częściowych w partiach. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy  

pozycjami wyszczególnionymi w Załączniku Nr 1. Wartość dokonanych przesunięć nie 
może przekroczyć 15 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1. 

7. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dn. ……….. do dn. 31.12.2016 r. 
 

§ 2  
 

1. Strony ustalają wynikające z oferty Wykonawcy wynagrodzenie umowne za realizację 
przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 ust. 1 umowy w wysokości: brutto zł….… 
(słownie: …………………………………………………………......... zł i …/100)  
w tym VAT zł ………… (słownie: .………………………………………........ zł i …/100). 

2. Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  
z realizacją zamówienia i obciążające Wykonawcę, a w szczególności: 
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1) transportu zagranicznego i krajowego do siedziby Zamawiającego, 
2) ubezpieczenia towaru w czasie transportu, 
3) opłat pośrednich (w tym opłaty lotniskowe, koszty załadunku i rozładunku, należności  

i opłaty celne, cło-o ile wystąpi, koszty podatku VAT). 
3. Wielkość przedmiotu zamówienia, a tym samym wynagrodzenie umowne może ulec 

zmniejszeniu, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu cen 
jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę. 

4. Ceny jednostkowe dostarczanego przedmiotu umowy nie podlegają zmianie do końca 
trwania umowy z wyjątkiem § 7 ust. 1 pkt 2 z wyłączeniem § 5 ust. 3 i 5. 

 
§ 3  

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie do Zamawiającego przedmiotu umowy 
odpowiednio opakowanego i oznaczonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
i w terminie określonym w §1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiego opakowania przedmiotu 
zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości 
przedmiotu umowy w trakcie transportu do miejsca dostawy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z przedmiotem 
umowy certyfikatu jakości z podaną datą ważności. 

4. Wykonawca zapewnia, iż w dniu dostawy poszczególne składniki przedmiotu umowy  
będą posiadały minimalny termin ważności wskazany w Załączniku Nr 1 z wyjątkiem 
określonym w § 5 ust. 5.  

 
§ 4  

 

1. Wykonawca za przedmiot umowy otrzyma łączne wynagrodzenie umowne w wysokości 
nie przekraczającej łącznie kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z ustawą z dnia   
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054  
z póź. zm.) 

3. Wykonawca sporządzając fakturę stosuje wyłącznie ceny jednostkowe wyspecyfikowane  
w Załączniku Nr 1. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy o nr ……………………. , 
po wykonaniu każdej należycie zrealizowanej dostawy, w terminie 14 dni od daty złożenia 
w siedzibie Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

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

 
§ 5  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania przedmiotu umowy poprzez 
terminowe realizowanie dostaw, zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego 
zamówieniami częściowymi oraz wymaganiami jakościowymi. 

2. Jeżeli parametry dostawy częściowej nie będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, 
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca nie może żądać 
zapłaty za dostawę nie spełniającą wymagań Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przedmiotu umowy po cenach 
jednostkowych niższych niż w Załączniku Nr 1, np. po cenach promocyjnych  
z uwzględnieniem wymogów określonych w opisie przedmiotu umowy po uprzednim 
wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli jakość danego produktu sprawdzonego w laboratorium Zamawiającego będzie 
dwukrotnie budziła zastrzeżenia, to Zamawiający ma prawo zrezygnować z dalszej 
dostawy reklamowanego produktu. 
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5. W wyjątkowych i uzasadnionych przez Wykonawcę sytuacjach, po uprzednim uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca może dostarczyć Zamawiającemu produkt: 
1) o krótszym terminie ważności, niż wskazany w Załączniku Nr 1, a cena oferowanego 

produktu będzie zmniejszona wprost proporcjonalnie do zmiany terminu ważności; 
2) w innym terminie niż wskazane w §1 ust. 3, jeśli zmiana terminu wynika ze zdarzeń 

spowodowanych przyczynami nieleżącymi po stronie Wykonawcy. 
3) o parametrach nie gorszych i cenie nie wyższej niż zaoferowanej w Załączniku Nr 1,  

w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek pozycji asortymentu będącego 
przedmiotem umowy.  

6. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień ust. 1 i 2 daje Zamawiającemu prawo 
odstąpienia od dalszej realizacji umowy ze skutkami określonymi w § 6. 

 
§ 6  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
1) opóźnienia w wykonaniu Umowy w wysokości 0,7 % wartości zamówionego,  

ale niedostarczonego w terminie asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, 
wyliczonego wg cen jednostkowych wskazanych w Załączniku Nr 1 do umowy -  
za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu ustalonego, w sposób podany w § 1 ust. 2 i 3. 

2) za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 1 % (jednego procenta) wynagrodzenia 
umownego za przedmiot umowy, posiadający wady za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia tej 
wady, a zaakceptowanego przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający niezależnie od kary umownej może dochodzić na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego wysokość tej kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z należności 
Wykonawcy za zrealizowane zamówienia.   

4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień 
opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
(dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, pomniejszonego  
o wartość dostaw już zrealizowanych. 

6. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, gdy 
opóźnienie zostało spowodowane siłą wyższą określoną w § 7 ust. 1 pkt 3). 

 
§ 7  

 
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku,  

gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych: 

1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających  
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych 
organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

2)  ustawową zmianą stawki podatku VAT – w takim przypadku Strony zobowiązują się 
zrealizować przedmiot zamówienia za inną cenę brutto niż w § 2 ust. 1, 

3) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 
zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Wykonawca 
zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia 
w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły 
wyższej. 
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§ 8  
   
1. 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 obowiązków i innych zapisów wynikających z umowy,  
po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy 
oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wskazanego terminu do usunięcia 
wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego, 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia poprzez 
złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W przypadku odstąpienia Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu faktycznie wykonanej części umowy. 

 
§ 9  

 
1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
 

§ 10  
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)., kodeksu cywilnego oraz inne 
przepisy związane z przedmiotem umowy. 

2. Wszelkie zmiany w umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Obowiązki i uprawnienia stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione 

na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
4. Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 - Wykaz przedmiotu zamówienia z ilościami i cenami wg złożonej 
oferty Wykonawcy (Kalkulacja cenowa). 
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