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UMOWA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP/268/……/PN/2020 

 

 

zawarta dnia …………………. w Szczecinie, pomiędzy: 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Rybackiej 1  

w Szczecinie, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………….. 

zwanym Zamawiającym, 

a:  

……………………………………………………...…………………………………….……….……………………………………… 

zwanym Wykonawcą, 

łącznie zwanymi w treści umowy Stronami, 

 

 

po przeprowadzeniu postępowania Nr DZP-262-42/2020 na „Dostawa odczynników 

specjalistycznych typ: SCID na potrzeby prowadzenia badań w ramach projektu (INTERREG VA)  

– nr INT10 „Innowacyjny, polsko – niemiecki trans graniczny program wczesnej diagnostyki  

i leczenia chorób rzadkich u noworodków”, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj.). 

 

Przedmiot umowy 

§1 

1. Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą 

złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest sprzedaż i dostarczenie 

odczynników specjalistycznych, zwanych dalej „odczynnikami”, dla Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

2. Odczynniki spełniają wymogi określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie oraz SIWZ,  

w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy w terminie oraz z najwyższą starannością,  

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, 

2) ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu 

umowy, 

3) zapoznał się ze szczegółowym zakresem świadczenia opisanym w SIWZ i zobowiązuje się do 

jego realizowania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich Informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. 
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5. Przez Informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, osobowe, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła (Informacje). 

6. Zamawiający zobowiązuje się, w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy 

warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

Warunki realizacji dostaw 

§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostaw: 

• I dostawa do 31.12.2020r. (5 zestawów),  

• II dostawa do 15.02.2021r. (5 zestawów).  

2. Dostawa odczynników odbędzie się w terminie określonym w ust. 1, od poniedziałku do piątku,  

w godzinach od 730 do 1500.  

3. Miejscem wykonania dostaw będzie Zakład Medycyny Nuklearnej PUM ul. Unii Lubelskiej 1,  

71-252 Szczecin. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania rozładunku, wniesienia oraz 

dostarczenia zamawianych odczynników, bezpośrednio do miejsca wskazanego przez 

zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczy odczynniki fabrycznie nowe i nieobciążone prawami osób 

trzecich. 

5. Do dostarczanych odczynników, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca dołączy:  

a) karty charakterystyki lub/i 

b) stosowne świadectwa/certyfikaty jakości lub/i 

c) certyfikat analizy/świadectwo jakości lub/i  

d) wzorca i certyfikowanego materiału odniesienia - certyfikat analizy/świadectwo jakości 

wydane przez laboratorium akredytowane lub/i 

e) inne ewentualne wymagane prawem certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie 

dostarczanego produktu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

W przypadku braku technicznych możliwości dostarczenia ww. dokumentów, Zamawiający 

dopuszcza udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej 

wskazanej przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie dostarczy 

ww. dokumenty drogą emailową. 

6. Koszt i ryzyko transportu odczynników spoczywa na wykonawcy. Odbioru odczynników dokonuje 

przedstawiciel zamawiającego w miejscu wykonania dostaw. Dokumentem potwierdzającym 

wykonanie dostawy odczynników będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli do 

zamawiającego protokół odbioru dostawy lub dokument WZ, którego druk wykonawca sporządzi 

i dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. 

7. Odbiór partii zamówienia poprzedzony zostanie badaniem ilościowym przeprowadzonym 

w siedzibie zamawiającego. 
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8. Zamawiane odczynniki dostarczane będą w opakowaniach producenta. Cena uwzględnia koszty 

opakowań. 

9. Strony zgodnie oświadczają, że wydanie odczynników następuje w miejscu wykonania dostawy,  

w chwili podpisania protokołu odbioru dostawy. 

10. W przypadku odmowy dostarczenia zamówienia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zakupu produktów 

objętych tym zamówieniem u podmiotu trzeciego, na ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania uprzedniej zgody Sądu. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu 

ewentualnej różnicy w kosztach zakupu, po uprzednim udokumentowaniu przez Zamawiającego 

poniesionych kosztów. 

Gwarancja jakości  

§ 3 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczane odczynniki.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odczynników w początkowym okresie przydatności 

do użycia określonym przez producenta, z zastrzeżeniem, że odczynniki muszą posiadać okres 

przydatności u Zamawiającego nie krótszy niż 3 miesiące, licząc od daty każdej dostawy.  

3. Gwarancja udzielona przez wykonawcę jest tożsama z gwarancją producenta.  

 

Wady i reklamacje 

§ 4 

1. Reklamacje jakościowe winny być zgłaszane wykonawcy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia 

wady. Reklamacje ilościowe winny być zgłaszane w terminie 7 dni od daty dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ilościowego, wymiany odczynników niezgodnych  

z zamówieniem lub wymiany wadliwych odczynników na pozbawione wad, w terminie 21 dni od 

daty powiadomienia o powyższym. 

3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji ilościowej lub jakościowej w terminie określonym  

w ust. 2 Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo do zakupu danej 

partii odczynników u podmiotu trzeciego obciążając różnicą kosztów Wykonawcę, po uprzednim 

udokumentowaniu poniesionych kosztów. 

4. W przypadku wystąpienia zwłoki, w dokonaniu przez Wykonawcę, wymiany odczynników 

niezgodnych z zamówieniem lub wadliwych Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary 

umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 umowy. 

 

Wynagrodzenie 

§5 

1. Strony ustalają wartość umowy na kwotę: ………………………..….. (słownie złotych: ………….………) 

brutto, w tym podatek VAT …..%.  

2. Cena ofertowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie jest stała przez cały okres trwania 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 umowy. 
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3. Strony dopuszczają możliwość zakupu odczynników w cenach jednostkowych niższych niż 

określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy, w przypadku prowadzenia 

przez producenta lub Wykonawcę akcji promocyjnych lub udzielenia rabatów w zakresie 

sprzedaży odczynników, o ile Zamawiający powoła się na numer promocji zamówienia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1, stanowi wartość umowy i obejmuje wszystkie 

koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.  

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do zamawiającego roszczenie dotyczące 

wykonania umowy, w przypadku nie wykorzystania kwoty wynikającej z ust. 1. 

6. Zapłata za dostawę odczynników nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,  w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do 

siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na 

adres: kwestura@pum.edu.pl.   

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Faktury za dostawy stanowią rozliczenie umowy i nie mogą przekroczyć wartości umowy, o której 

mowa w ust. 1. 

9. Z tytułu opóźnienia zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługują 

odsetki ustawowe. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury na przedmiot umowy bez jego 

podpisu. 

Termin realizacji 

§6 

Termin realizacji umowy:  

• I dostawa do 31.12.2020r. (5 zestawów),  

• II dostawa do 15.02.2021r. (5 zestawów).  

 

Osoby upoważnione do kontaktów w okresie realizacji umowy 

§ 7 

1. W trakcie realizacji umowy osobami upoważnionymi do kontaktów są: 

1) ze strony Zamawiającego: p. ……………., tel. …. e-mail: ………………………@pum.edu.pl; 

2) ze strony Wykonawcy: p. ……………., tel. …. e-mail: ……………………..………@.....................;. 

2. Oświadczenia składane przez osoby wskazane w ust. 1 należy traktować jako oświadczenia 

Strony. 

Kary umowne 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

1) 0,2% wartości netto pojedynczej dostawy, w przypadku zwłoki w jej realizacji lub uchybienia 

terminowi określonemu w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej, niż 10% 

maksymalnej wartości umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1; 
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2) 0,2% wartości netto pojedynczej dostawy, w której dostarczono odczynniki niezgodne  

z zamówieniem lub wadliwe, za każdy dzień zwłoki w dostawie odczynników zgodnych  

z zamówieniem, w przypadku wystąpienia zwłoki w dokonaniu przez Wykonawcę wymiany 

odczynników niezgodnych z zamówieniem lub wadliwych jednak nie więcej, niż 10% 

maksymalnej wartości umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1; 

3) 10% maksymalnej wartości umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1, w przypadku 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

2. W przypadku, gdy wartość wyrządzonej szkody przekroczy wartość kar umownych, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

3. Kary wskazane w ust. 1 podlegają sumowaniu.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

Odstąpienie od umowy 

§9 

1. Zamawiający upoważniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku gdy wykonawca dostarczył odczynniki wadliwe lub niezgodne z zamówieniem  

i bezzasadnie odmawia wymiany, usunięcia wad lub nie usuwa ich w terminie określonym  

w § 4 ust. 2. 

2. Z uprawnienia, o którym mowa ust. 1 Zamawiający ma prawo skorzystać  

w terminie 30 dni od daty powstania przesłanki do odstąpienia od umowy, po bezskutecznym 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 

dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze. 

 

Zmiany umowy 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej 

umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie, okolicznościach  

i warunkach: 

1) gdy z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć wystąpi konieczność 

modyfikacji terminu wykonania zamówienia lub poszczególnych dostaw, 
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2) gdy na etapie realizacji umowy, zamawiane przez Zamawiającego odczynniki będą 

produkowane np. w innych opakowaniach, innej pojemności lub masie niż te wskazane  

w formularzu cenowym, dopuszczalne są opakowania inne, w których łączna ilość odczynnika 

jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego, 

3) w przypadku konieczności zmiany parametrów technicznych odczynników, pod warunkiem, 

że zamówienie zostanie zrealizowane po cenie zawartej w ofercie, a określone w specyfikacji 

rozwiązania ulegają zmianie na lepsze lub przynajmniej równoważne w stosunku od 

oferowanych w ofercie. 

4) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie 

obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego  

w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zamówienia – z zastrzeżeniem, że treść 

zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.  

5) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy 

okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany 

w ofercie, a udzielenie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy 

prawo zamówień publicznych będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes 

publiczny, 

3. Zmiana skutkująca zmianą terminu wykonania umowy lub zasad i terminów dokonywania 

dostaw może nastąpić w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 

lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 

ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

4. Wprowadzenie ww. zmian, wymaga dodatkowo przedłożenia przez Wykonawcę informacji  

o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS- CoV-2 lub choroby wywołanej 

tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na 

które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.  

5. Podstawą wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 będzie wniosek jednej ze Stron 

umowy, zaakceptowany przez Strony i zawarty aneks do umowy. 

6. Strony umowy dopuszczają zmianę (obniżkę) cen jednostkowych, wynikających z formularza 

cenowego, na korzyść zamawiającego na skutek udzielonych przez producenta lub wykonawcę 

rabatów lub promocji. 

7. Żadna ze Stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających  

z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Zasady poufności 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich Informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy. 
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2. Przez Informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 

finansowe, handlowe, naukowe i medyczne, prawne i organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła (Informacji); 

3. Zamawiający, jako Administrator danych przekazuje Wykonawcy obowiązek informacyjny  

w zakresie realizacji umowy na zasadach zawartych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula informacyjna w związku z przygotowaniem  

i zawarciem umowy, stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać z Klauzulą informacyjną, w zakresie przetwarzania przez 

Zamawiającego danych pracowników, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

 

Postanowienia końcowe 

§12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo 

właściwy Sąd Powszechny wg siedziby zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla zamawiającego, 1 – dla 

wykonawcy. 
 

 

Załączniki do Umowy: 

1) Oferta wykonawcy 

2) Opis przedmiotu zamówienia 

3) Klauzula informacyjna RODO w związku z przygotowaniem i zawarciem umowy 

4) Klauzula informacyjna, w zakresie przetwarzania przez Zamawiającego danych pracowników Wykonawcy 

 

 

WYKONAWCA                  ZAMAWIAJĄCY 

 

 

……………………………………                 ………………………………. 


