Załącznik nr 6 do SIWZ

wzór umowy
UMOWA NR …………………………..
zawarta w dniu ............................................. w Warszawie, pomiędzy
Ministrem Zdrowia działającym poprzez:
Krajowe Centrum ds. AIDS – państwową jednostkę budżetową – z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa, NIP: 9511603419, REGON: 010361670, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
…………. – Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS, działającego na podstawie udzielonego przez Ministra
Zdrowia pisemnego upoważnienia do zawierania umów na wykonywanie zadań zleconych przez Ministra
Zdrowia,
a ……………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: ……………………………………………………..,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych”,
zawarto umowę o następującej treści:
§1
1.

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Zamawiającego oraz dostawy do bezpośrednich
odbiorców szybkich testów kasetowych do wykrywania zakażenia HIV dla Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych promujących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, dalej nazywanych
„Testami”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, w wysokości i na
zasadach określonych w treści niniejszej umowy.

2.

Szczegółowy wykaz i opis Testów, wymagany minimalny termin ich ważności, a także wymagany termin
ich dostawy do bezpośrednich odbiorców określono w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3.

Numer katalogowy Testów oraz dodatkowy oferowany termin ważności określono w załączniku nr 2
do niniejszej umowy.

4.

Wykonawca oświadcza, że oferowane Testy zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie
z wymaganiami przepisów szczególnych.
§2

1.

Wykonawca dostarczy Testy do miejsc wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, w ilościach
oraz w terminach tamże określonych. Łączna liczba Testów objętych przedmiotem umowy wynosi
12 800 sztuk.

2.

Dostawa Testów do bezpośrednich odbiorców, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
będzie realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.

Potwierdzenie wykonania dostawy Testów do bezpośrednich odbiorców stanowi każdorazowo
podpisany przez Wykonawcę i bezpośredniego odbiorcę protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, wskazujący miejsce i datę dostawy, liczbę, postać i datę
ważności dostarczonych Testów.

4.

W dniu podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 3, prawo własności Testów przechodzi
na Zamawiającego.

5.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze,
o których mowa w ust. 3, w ciągu 14 dni od dnia dostawy danej części przedmiotu umowy
do bezpośrednich odbiorców.
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6.

W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
i zwiększenia liczby testów określonej w ust. 1 zd. 2 o maksymalnie 20% tej liczby.

7.

Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie, przekazanego
na dane przedstawiciela Wykonawcy określone w § 4 ust. 2.

8.

Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy. Uruchomienie prawa opcji
stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może on ale nie musi skorzystać i uzależnione jest od
jego potrzeb oraz posiadanych środków finansowych. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w
zakresie wskazanej opcji zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.

9.

Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy i w ramach transz
określonych w opisie danego zadania lub w ramach dodatkowych transz, z tym że Zamawiający
zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o potrzebie zwiększenia zakresu zamówienia co najmniej
na 14 dni przed planowanym terminem realizacji danej dostawy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia zleconego w ramach opcji
na takich samych warunkach i zasadach jak realizacja zamówienia podstawowego.
§3
1.

Wartość umowy łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług nie przekroczy kwoty …………….
zł brutto (słownie: …………………………………), zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi
w załączniku nr 2 do umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym
mowa w § 2 ust. 6-10, wartość umowy nie przekroczy kwoty ………… zł brutto (słownie:
…………………………………).

2.

Wartość brutto, o której mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w szczególności koszty związane ze sprzedażą i dostarczeniem Testów do bezpośrednich
odbiorców,
ubezpieczeniem
na
czas
transportu,
a
także
koszty
związane
z udzieloną gwarancją jakości i wymagane przepisami prawa obciążenia publicznoprawne,
w szczególności podatek od towarów i usług, a także zysk Wykonawcy.

3.

Podstawę wystawienia faktury za wykonanie danej części przedmiotu umowy stanowi każdorazowo
protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 3, podpisany bez zastrzeżeń przez osobę
uprawnioną do odbioru Testów, na kwotę odpowiadającą iloczynowi liczby Testów odebranych przez
bezpośrednich odbiorców i ich ceny jednostkowej określonej w załączniku nr 2 do umowy.

4.

Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, o której mowa w ust. 3, przelewem
na rachunek bankowy nr _______________________________, wskazany przez Wykonawcę w treści
faktury, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo
wystawionej
faktury
wraz
z
protokołami
zdawczo-odbiorczymi,
o których
mowa
w § 2 ust. 3.

5.

W przypadku wykonania zamówienia niezgodnie z zapisami niniejszej umowy, płatność, o której mowa
w ust. 4, zostanie wstrzymana do czasu jej wykonania zgodnie z wymaganiami wskazanymi w treści
niniejszej umowy.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w treści faktur oraz protokołów zdawczo-odbiorczych
numeru niniejszej umowy.

7.

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

8.

Zamawiający zastrzega, że ma prawo do niezrealizowania płatności, jeżeli nie otrzyma którejkolwiek
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi, o których mowa w § 2
ust. 3, do dnia 11 grudnia 2020 r. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej
niezrealizowanej części na podstawie § 7 ust. 3.
§4

1.

Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pod względem merytorycznym będzie
sprawowała Pani ……….. i Pani ………….. tel. …………., faks ………….., e-mail ...............

2.

Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie sprawował(a) …………………., tel.
…………., faks ………….., e-mail ...............
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3.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych
stanowiącej załącznik nr 4 do umowy i zapoznania z jej treścią: osoby reprezentujące Wykonawcę,
osoby wskazane w ust. 2, a także podwykonawców, jeżeli są osobami fizycznymi.
§5

1.

Termin ważności Testów wynosi ……. miesięcy od daty dostawy do bezpośrednich odbiorców, zgodnie
z sumaryczną liczbą miesięcy minimalnego terminu ważności określonego w załączniku nr 1
do umowy i dodatkowego terminu ważności określonego w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik
nr 2 do umowy.

2.

Dostarczone przez Wykonawcę Testy muszą mieć określoną datę końca okresu ich przydatności
do stosowania.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady, jeżeli dostarczone Testy
obarczone są wadą zmniejszającą ich wartość lub użyteczność, jak również gdy zostały wydane
w stanie niepełnym, w szczególności z krótszym niż określony w ust. 1 terminem ważności.

4.

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych Testów z zamówieniem, Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez bezpośredniego
odbiorcę o stwierdzonych brakach, widocznych wadach, uszkodzeniach lub zniszczeniu dostarczonych
Testów.

5.

W przypadku stwierdzenia braków, widocznych wad, uszkodzeń lub zniszczeń dostarczonych Testów,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych,
do podjęcia na własny koszt działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych przez
Zamawiającego wad, uszkodzeń lub zniszczeń, poprzez dostarczenie brakującego towaru albo wymianę
częściową lub całkowitą.

6.

W przypadku dostawy Testów w ilości niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego lub w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego wad, zniszczeń lub uszkodzeń dostarczonych Testów, Zamawiający
złoży reklamację wraz z informacją o zaistniałych okolicznościach, którą Wykonawca rozpatrzy
w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W tym terminie, w przypadku uznania reklamacji za
zasadną, Wykonawca dostarczy brakujące Testy lub wymieni Testy na wolne od wad, zniszczeń lub
uszkodzeń na swój koszt albo, w przypadku nieuznania reklamacji, poinformuje Zamawiającego o tym
fakcie wraz z uzasadnieniem. W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na złożoną reklamację
w terminie określonym w zdaniu pierwszym, uznaje się, że została ona uznana w całości zgodnie
z żądaniem Zamawiającego.

7.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ukrytych Testów, ich niezgodności z ofertą
Wykonawcy lub wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, w terminie ich ważności,
Zamawiający złoży reklamację wraz z informacją o zaistniałych okolicznościach, którą Wykonawca
rozpatrzy w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W tym terminie, w przypadku uznania
reklamacji za zasadną, Wykonawca wymieni wadliwe Testy na wolne od wad na swój koszt albo, w
przypadku nieuznania reklamacji, poinformuje Zamawiającego o tym fakcie wraz z uzasadnieniem. W
przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na złożoną reklamację w terminie określonym w zdaniu
pierwszym, uznaje się, że została ona uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Wadliwe
Testy zostaną zwrócone na żądanie Wykonawcy na jego koszt, w terminie uzgodnionym prze obie
Strony.

8.

W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać przeprowadzenia
ekspertyzy przez właściwy organ. W przypadku potwierdzenia się zastrzeżeń Zamawiającego w
stosunku do dostarczonych Testów, koszt wskazanej wyżej ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

9.

Na żądanie Wykonawcy, wadliwy towar zostanie zwrócony na jego koszt, w terminie uzgodnionym prze
obie strony umowy.

10.

Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy przez bezpośredniego odbiorcę, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za wady powstałe wskutek postępowania odbiorcy niezgodnego z instrukcją
producenta testów.

11.

W przypadku gdy Wykonawca dostarczy Testy posiadające termin ważności krótszy niż określony
w ust. 1, dostawa może zostać przyjęta pod warunkiem, że w przypadku niewykorzystania Testów przed
upływem terminu ich ważności, Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnej ich wymiany na Testy
posiadające termin ważności umożliwiający ich wykorzystanie, równy łącznie z terminem ważności
Testów pierwotnie dostarczonych co najmniej terminowi określonemu w ust. 1, w terminie do 5 dni
roboczych od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem. Ponadto Wykonawcy zostanie
naliczona kara umowna zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 2 pkt 4.

Oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-14/2020

Strona 3/5

§6
1.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej części umowy;
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto części niewykonanej umowy;
3) za zwłokę w którymkolwiek z terminów określonych w załączniku nr 1 do umowy lub w § 5
– w wysokości 0,5% wartości niedostarczonej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;
4) w przypadku nienalezy5tego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wystąpienia
okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 11 – w wysokości 10% wartości części przedmiotu umowy,
która została wykonana niezgodnie z wymaganiami określonymi w umowie.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy
suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.

4.

W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 2, Zamawiający wystawi
Wykonawcy notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy przy
opłacaniu którejkolwiek z faktur za realizację przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub
zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności w kwocie wynikającej z noty obciążeniowej,
w terminie do 30 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę.
§7

1.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2.

Zamawiającemu, zgodnie z treścią art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy lub jej niezrealizowanej części, w terminie do 30 dni licząc od dnia stwierdzenia
przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy lub jego części lub nie
dostarczył Zamawiającemu którejkolwiek z prawidłowo wystawionych faktur, o których mowa
w § 3 ust. 3, wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi, o których mowa w § 2 ust. 3, do dnia 11 grudnia
2020 r.
§8

1.
2.

Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych
w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w ust. 2.
Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1) zmianę asortymentu i ilości Testów ze względu na zmianę aparatury wykorzystywanej przez
bezpośrednich odbiorców (laboratoria diagnostyczne wykonujące badania dla PKD), na którą
Zamawiający nie ma wpływu oraz zmiany nazwy lub numeru katalogowego Testów przy
niezmienionej cenie i właściwościach medyczno–diagnostycznych;
2) zmniejszenie wartości niniejszej umowy w przypadku konieczności zmniejszenia ilości Testów na
skutek zmiany zapotrzebowania bezpośrednich odbiorców, na którą Zamawiający nie ma wpływu,
o nie więcej niż 20% liczby Testów określonej w § 2 ust. 1 zd. 2;
3) zmianę nazwy i numeru katalogowego Testów w przypadku braku możliwości dostarczenia
produktów objętych umową spowodowanego np. zaprzestaniem produkcji, wygaśnięciem
dopuszczenia do obrotu, wstrzymaniem lub wycofaniem z obrotu, przy zachowaniu warunków nie
gorszych niż określone w umowie i cen nie wyższych niż określone w umowie, po udokumentowaniu
wystąpienia powyższych przesłanek i uzyskaniu zgody Zamawiającego na powyższą zmianę.
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3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności i muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
§9

1.

Przez dni robocze strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

2.

Wszelkie spory między stronami powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, których nie da się
rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

3.

Prawa i obowiązki Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji;
2) Formularz ofertowy;
3) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego;
4) Klauzula informacyjna.

Za Zamawiającego
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