RAMOWA UMOWA DOSTAWY
ZAKTUALIZOWANA W DNIU 11.03.2020
zawarta w Zbąszyniu w …………….pomiędzy:
Regionalnym Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360 Zbąszyń) przy ul. Na Kępie 3, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470241 NIP 788-199-54-68, REGON 302487468,
reprezentowaną przez …………………………………
zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
……………………………………………………………….
reprezentowaną przez……………………………….
zwanym w dalszej części Umowy „DOSTAWCĄ”
zwane dalej łącznie „Stronami”
W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie
zapytania ofertowego, została zawarta umowa ramowa na dostawy sukcesywne o następującej treści:
§1
[Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywne zaopatrzenie laboratorium Zamawiającego w Zbąszyniu przy ul. Na Kępie 3 w
…………………………… zwane w dalszej treści umowy „Towarami”
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy - stanowiącym
ofertę Wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe opatrzone znakiem sprawy: RCZ_POIR.01.01.01-001004/18/01.
3. Zamawiane Towary będą każdorazowo określane w odrębnym Zamówieniu, w którym Strony ustalą również szczegóły
dostawy w tym ilość i wartość sprzedaży oraz termin wykonania dostawy.

1.
2.
3.

4.

§2
[Obowiązki Dostawcy]
Dostawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę z należytą starannością, z uwzględnieniem powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i standardów przy wykonywaniu zleconych mu dostaw.
Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w terminowej i
prawidłowej realizacji dostaw objętych zakresem niniejszej Umowy. Ponadto Dostawca zobowiązuje się udzielać
Zamawiającemu informacji o przebiegu wykonania dostaw.
Dostawca gwarantuje, że zamawiane Towary będą dobrej jakości, wolne od wad, zgodne z Zamówieniem i
przeznaczeniem, a w przypadku odczynników, substancji wzorcowych, odczynników kalibracyjnych i materiałów
eksploatacyjnych ich data ważności nie będzie krótsza niż 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium
Zamawiającego.
Dostawca gwarantuje dostarczenie certyfikatów dla odczynników, substancji wzorcowych, odczynników kalibracyjnych
i materiałów eksploatacyjnych.

§3
[Płatności]
1. Za dostarczone Towary Zamawiający płacił będzie Dostawcy cenę w wysokości wynikającej z oferty określonej w § 1
ust. 2.
2. Cena za dostarczone pozycje rozliczana będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę. Cena płatna
będzie w terminie 14 dni od daty prawidłowo dostarczonej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół odbioru Towarów.
4. W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 14 dni, Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% ceny ofertowej netto za przekroczenie terminu, a następnie
kolejne 1% ceny ofertowej netto za każde kolejne 7 dni opóźnienia.
5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji
zamówienia o co najmniej 30 dni.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych na zasadach ogólnych.
7. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przez Zamawiającego z przysługującego Dostawcy
wynagrodzenia w ramach Umowy, tj. w ramach zamówień.
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§4
[Realizacja dostaw]
Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień, określających ilość poszczególnych pozycji. Zamówienia
składane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ______________ lub platformy internetowej
Dostawcy.
Dostawca będzie potwierdzał przyjęcie Zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Brak
potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w terminie w/w oznacza przyjęcie Zamówienia.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamówiony towar określony w zamówieniu, zgodnie z
uzgodnionym terminem w cenach określonych w szczegółowej specyfikacji stanowiącej załącznik do formularza
ofertowego w postępowaniu RCZ_POIR.01.01.01-00-1004/18/01.
Dostawca będzie dostarczał Towary do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, dostawy, własnym transportem,
na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego opatrzonego znakiem sprawy: RCZ_POIR.01.01.01-00-1004/18/01
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość składania zamówień tylko na poszczególne pozycje z wymienionych
w specyfikacji oraz, że zamawiane ilości mogą ulec zmianie w wyniku realizacji projektu.
W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Dostawca zobowiązany jest zapewnić takie warunki przechowywania i transportu od momentu jego wytworzenia do
momentu jego dostawy Zamawiającemu, które będą gwarantowały zachowanie wysokiej jakości zamawianych
pozycji.
Niniejsza Umowa nie kreuje po stronie Zamawiającemu żadnego zobowiązania do nabycia jakichkolwiek produktów
w jakiejkolwiek ilości, w szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek zamówień.
§5
[Reklamacje dostaw]
jest odebrać dostarczony przez Dostawcę towar zgodnie z umową i złożonym

1. Zamawiający zobowiązany
Zamówieniem.
2. W chwili odbioru Towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy zgadza się ilość, zgodność i jakość
zewnętrzna wynikająca z Zamówienia z rzeczywiście dostarczonymi.
3. W przypadku gdyby wad Towaru zauważonych po dokonanym odbiorze Sprzedawca jest uprawniony do zgłoszenia
Dostawcy reklamacji.
4. Reklamacje będą załatwiane przez Dostawcę w terminie 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku zasadności
reklamacji Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad, zgodnie z terminami
dostawy podanymi w ofercie Dostawcy dla poszczególnych pozycji licząc od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
5. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi na odpowiedzialność, koszt i ryzyko Dostawcy.
6. W przypadku niedostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego w terminach określonych w pkt 4
Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z par. 3 ust. 5.
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§6
[Postanowienia końcowe]
Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31.05.2022 roku.
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Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Sprzedający jest zobowiązany do zrealizowania dostawy dokonanej przed dniem rozwiązania Umowy.
Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, Kupującemu przysługuje uprawnienie do natychmiastowego rozwiązania
Umowy w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Sprzedawcę jakichkolwiek innych
postanowień niniejszej umowy.
Zmiana lub uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązywać będą postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy w drodze
wzajemnych negocjacji a w przypadku nie osiągnięcia kompromisu spory rozstrzygać będą sądy powszechne
właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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