Załącznik nr 5 – Wzór umowy
AT.272.10.2012
UMOWA nr……./K/2011
W dniu ………… w Katowicach pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach
reprezentowanym przez:
mgr Annę Wrześniak – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
Firmą:
zwaną dalej Dostawcą.
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113,
poz. 759 ze zm.)
§ 1.
1. Dostawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność odczynników
chemicznych – Pakiet ……………………………….., zwanych dalej „towarami”,
wskazanych w specyfikacji dostawy i szczegółowym formularzu cenowym, które jako
załącznik nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej umowy, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dostarczać je do Pracowni
Analiz Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie i
Bielsku Białej, każdorazowo po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego ilości i
rodzaju zapotrzebowania, w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia, w dni robocze w godzinach
od 7:30 do 14:30, w okresie 60 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, a Zamawiający
zobowiązuje się za dostarczone towary zapłacić cenę określoną w § 2.
2. Szczegółowy zakres dostawy oraz maksymalne ilości zamówień towarów każdego
rodzaju dla każdej Pracowni określa Specyfikacja dostawy, będąca załącznikiem nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).
3. Telefoniczne zgłoszenie przez Zamawiającego ilości zapotrzebowania niezwłocznie
potwierdzane będzie Wykonawcy faksem na numer ……………………….. .
§ 2.
1. Jednostkowe ceny za każdy rodzaj towaru zawiera szczegółowy formularz cenowy
wypełniony przez Dostawcę zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Łączna cena za towary w
ilości i rodzajach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ wynosi ……………….. zł brutto
(słownie:
………………..) W razie zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie
obowiązywania umowy zapotrzebowania na mniejsze ilości towarów od ilości określonych w
załączniku nr 1 do SIWZ, łączna cena ulegnie zmniejszeniu.
2. Cena określona w ust. 1 płatna będzie w ratach, każdorazowo po dostarczeniu
towarów Zamawiającemu w ilości zgodnej ze zgłoszeniem zapotrzebowania, w wysokości
równej wartości każdorazowo dostarczonych towarów, obliczonej zgodnie z formularzem
cenowym, o którym mowa w punkcie 1, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury, wystawionej nie wcześniej niż w dniu dostarczenia towarów
Zamawiającemu.
§ 3.
1. Dostawca dostarcza towary objęte zamówieniem na swój koszt i ryzyko.
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2. Każdorazowe dostarczenie towarów wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3,
potwierdzane będzie protokołem odbioru podpisywanym przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego i Dostawcy.
3. Do każdej dostawy Dostawca dołącza niezbędne dokumenty (certyfikaty dla
towarów wskazanych w formularzu cenowym, gwarancje).
4. Do zgłaszania zapotrzebowania Zamawiającego na towary upoważnieni są
pracownicy Zamawiającego: Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Katowicach Pani Wiesława Piskorz oraz Kierownik Pracowni Analiz
Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura
w Częstochowie Pan Roman Winter.
§ 4.
1. Na towary objęte dostawą, a będące przedmiotem umowy, Dostawca udziela
gwarancji zgodnie z gwarancją producenta.
2. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej, Zamawiający zgłasza
reklamację Dostawcy w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wad i wyznacza termin dostawy
wolnej od wad, nie dłuższy niż 14 dni.
3. Wszystkie produkty będące przedmiotem niniejszej umowy, muszą w dacie dostawy
posiadać termin ważności (przydatności) nie krótszy niż 3/4 okresu określonego przez
producenta.
4. Każda dostawa substancji niebezpiecznych będzie posiadać kartę charakterystyki dla
substancji niebezpiecznych w języku polskim.
5. Kwasy nieorganiczne oraz rozpuszczalniki będą dostarczone w opakowaniach szklanych.
6. Wykonawca dostarczy odczynniki w oryginalnych opakowaniach producenta.
7. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na
terenie RP i UE, na potwierdzenie powyższego posiada ważne dokumenty dopuszczające do
obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem oraz zobowiązuję się je dostarczyć na
każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty
otrzymania pisemnego wezwania.
8. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z:
1)
warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)
warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
§ 5.
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w terminowym wykonaniu usługi - 0,2% wartości umowy za każdy dzień
zwłoki,
b) za zwłokę w usuwaniu wad - 0,3% wartości umowy za każdy dzień od daty wyznaczonej
przez Zamawiającego do usunięcia wad lub dokonania dostawy wolnej od wad.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad kary umowne
na zasadach ogólnych wg przepisów kodeksu cywilnego.
§ 6.
1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, może nastąpić wyłącznie w granicach
unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może nastąpić w następujących
okolicznościach:
i. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
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ii. zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów
i usług (VAT) – w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów
i usług.
iii. zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni, liczonych od upływu terminu, o którym
mowa w § 1 ust. 1, przewidzianego na zrealizowanie niniejszego zamówienia.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w oparciu o art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 7.
Do spraw nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§ 8.
1.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony
rozstrzygać będą polubownie.
2.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Za Zamawiającego

Za Wykonawcę
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