UMOWA NR
Zawarta w dniu………………. w Kaliszu pomiędzy :
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz,
, reprezentowanym Dyrektora RCKiK,
Krzysztofa Korzeniowskiego
zwanym dalej Zamawiającym
a
Firmą: reprezentowaną przez,
………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem wydatkowania środków publicznych do
30.000 euro, zawiera się umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów chemicznych.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 stanowiące integralną część umowy.
§2
Właściwości przedmiotu dostawy
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na całość zamówienia .
2. Dostarczenie artykułów chemicznych musi odbyć się zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez odpowiednie przepisy prawa.
§3
Zasady realizacji umowy
1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy sukcesywnie, zgodnie ze składanymi zamówieniami w terminie
maksimum 24 godzin od złożenia zamówienia.
2. Przedmiot umowy będzie dostarczony zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez odpowiednie przepisy prawa, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego w Kaliszu, w dniach roboczych, w godzinach od 8.00 do 14.00. Przez dni robocze rozumie się dni
od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem świąt.
3. Sposób opakowania towaru i warunki transportu nie może narażać asortymentu na uszkodzenie podczas rozpakowywania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych artykułów chemicznych w poszczególnych pozycjach
Formularza ofertowego, w ramach całościowej kwoty brutto.
§4
Okres obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres ……..dni, od dnia…….................r. do dnia ……………………..r.
2. Umowa może zostać rozwiązana:
a) w każdym czasie, za porozumieniem Stron
b) bez wypowiedzenia, z powodu rażącego naruszenia postanowień umowy.
§5
Wady przedmiotu umowy
1. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że dostarczony asortyment jest niezgodny z opisanym w
ofercie Wykonawcy, albo gdy stwierdzone zostaną wady jakościowe lub ilościowe w dostarczonym przez Wykonawcę asortymencie.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie trzech dni od powzięcia wiadomości o zastrzeżeniach
Zamawiającego, do dostawy, produktów wolnych od wad, na swój koszt i ryzyko, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownej wskazanej
w § 7 ust. 1 pkt b) umowy.
3. Wszelkie koszty i ryzyko związane z dostawą produktów wolnych od wad ponosi Wykonawca.
§6
Wartość przedmiotu umowy, warunki płatności
1. Całkowite wynagrodzenie za realizację opisanego wyżej przedmiotu umowy wynosi kwotę: …………………………zł brutto.
(słownie: ……………………………………………………………………….zł)
w tym podatek VAT w kwocie ……………………………. zł.
2. Podstawą rozliczeń między stronami będą prawidłowo wystawione faktury po wykonaniu dostaw.
3. Zamawiający zapłaci za prawidłową fakturę złożoną w siedzibie Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty jej otrzymania na
konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury lub noty korygującej, 21dniowy termin płatności biegnie od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniej faktury lub noty korygującej.
4. Za datę dokonania płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Faktura Wykonawcy musi zawierać następujące informacje: nazwę towaru zgodnie z formularzem ofertowym, ilość, wartość brutto oraz w
opisie sygnaturę umowy, której dotyczy.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy.
§7
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1, gdy którakolwiek ze Stron wypowie umowę bez zachowania
terminu wypowiedzenia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 0,1% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1, w przypadku dostawy niezrealizowanej w terminie określonym w § 3 ust. 1 za

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość określonych w ust. 1 kar
umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia kary umownej z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu realizacji
niniejszej umowy.
4. W przypadku poinformowania przez Wykonawcę o braku możliwości dostarczenia asortymentu, określonego w Formularzu nr 1 do
umowy lub upływu określonego w umowie terminu dostawy, Zamawiający po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy, zastrzega sobie
prawo do dokonania zakupu asortymentu u innego podmiotu i obciążenia różnicą cenową Wykonawcy, przy równoczesnym naliczeniu kary
umownej określonej w § 7 ust. 1 pkt b) umowy.
§8
Warunki zmiany umowy
1. Ceny jednostkowe netto, określone w Formularzu nr 1 do umowy, mogą ulec obniżeniu w okresie obowiązywania umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 2 oraz w
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Wzrost cen brutto spowodowany zmianą stawki podatku VAT może nastąpić
jedynie w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek:
a) zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia urnowy.
3. Zmiana cen następuje w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu o max 6 miesięcy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego, w terminie
wskazanym w § 4 ust. 1, całości objętego umową zamówienia.
5. Niniejsza umowa może również ulec zmianie w zakresie:
a) zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmiany nazwy własnej produktu, w
przypadku zmiany produktu na nowszy o lepszych bądź równoważnych parametrach;
b) zmiany cen na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany kursów walutowych;
c) danych Wykonawcy, w tym ich zmiany wynikającej z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy;
d) danych wynikających z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty, tj. oczywiste omyłki pisarskie.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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