
Załacznik nr 6
Umowa  Nr   ….

zawarta w dniu  ….... r. w Lublinie

Instytutem Medycyny Wsi, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 2, wpisanym pod nr KRS 
0000126672 Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 712-010-37-81, REGON: 000288521, 
reprezentowanym przez:
…............ Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…................................... z siedzibą u.................reprezentowaną  przez:

...........................................

zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”.

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 wyłączeniem 
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164. ze zm.).

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystościowych dla Instytutu Medycyny Wsi

w  Lublinie,   zadanie  nr ... w  ilościach  i  asortymencie  określonych  szczegółowo  w
załączniku do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zagwarantuje dostawę w/w produktów sukcesywnie od dnia 01.05.2017 roku
do dnia 30.04.2018 roku.

3. Podane  w  załączniku  ilości  asortymentu  mają  charakter  orientacyjny.  Zamawiającemu
przysługuje prawo niezrealizowania pełnej wartości dostawy określonej w umowie. W takiej
sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo zamawiania poszczególnych pozycji asortymentowych
w innych ilościach niż  to wynika z załącznika   do umowy, pod warunkiem, ze łączna
wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy, określonej w  § 2 ust. 1 umowy.

5. Wszystkie  dostarczane  preparaty  winny  posiadać  co  najmniej  12  miesięczny  termin
ważności licząc od daty dostawy. 

6. Niedotrzymanie warunku w zakresie terminu ważności produktu uprawnia Zamawiającego
do odmowy przyjęcia danej partii preparatów.

7. Ceny i nazwy dostarczonych produktów na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom
ujętym w załączniku do umowy.

§ 2
1. Łączna wartość dostawy wynosi ….....zł brutto (słownie: …...............).
2. Cena  uwzględnia  wszystkie  czynniki  cenotwórcze   w  tym  VAT,  koszty  transportu  i

ubezpieczenia  preparatów  podczas  transportu  do  magazynu  Działu  Zaopatrzenia  ,  ul.
Jaczewskiego 2,20-090 Lublin, niski parter.

3. Wykonawca zobowiązuje się  do utrzymania stałości cen netto  przez cały okres trwania
umowy.

4. W przypadku zmiany stawki VAT, wartość brutto wskazana w umowie może ulec zmianie,
przy  czym podwyżka cen nie może być wyższa niż współczynnik wzrostu podatku VAT.

§ 3
1. Dostawa zamówionych produktów następować będzie środkiem transportu Wykonawcy i na

jego koszt, zgodnie  z każdorazowym zapotrzebowaniem Zamawiającego składanym 
Wykonawcy telefonicznie i potwierdzonych faksem: w ciągu 2 dni roboczych od dnia 



złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
2. Niedotrzymanie przez Wykonawcę  terminów dostawy skutkować może:
1) odstąpieniem od zamówienia w zakresie niezrealizowanej dostawy i zakupem danej partii
preparatów
u  innego Wykonawcy w sytuacji  pilnej  konieczności  zabezpieczenia  dostawy preparatów i
obciążenie  wykonawcy  różnicą  wartości  między  wartością  zakupu  u  innego  dostawcy  a
wartością  dostawy  wykonawcy  oraz  naliczeniem  przez  Zamawiającego  kar  umownych  w
wysokości 0,10% wartości nie zrealizowanej dostawy za każdą godzinę opóźnienia do dnia i
godziny realizacji u innego dostawcy, lub
2) naliczeniem przez Zamawiającego kary  umownej w wysokości 2 % wartości opóźnionej
dostawy za każdy dzień opóźnienia.
3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy w
przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4.W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w dostawie, Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę,  który w ciągu 24 godzin zobowiązany jest do
uzupełnienia braków. Niedotrzymanie powyższego terminu może skutkować naliczeniem kary
umownej w wysokości 0,10 % wartości brakującej dostawy za każdą godzinę opóźnienia.
5.W przypadku  zakwestionowania  przez  Zamawiającego  jakości  dostarczonych  preparatów
wykonawca  wymieni  je  na  wolne  od  wad  w  terminie   3  dni  od  przyjęcia  zgłoszenia
reklamacyjnego.

§ 4
1. Zamawiający  zobowiązuje  się  regulować  należności  z  tytułu  zrealizowanych  dostaw

przelewem na konto Wykonawcy  w ciągu 60  dni od daty otrzymania faktury.  Za dzień

zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. Wykonawca, bez uprzedniej  pisemnej  zgody Zamawiającego  nie może w jakiejkolwiek
formie przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na
osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

3. Powyższe  zastrzeżenia  ,  do  spraw  związanych  z  realizacją  umowy,  dotyczy  również
udzielania  pełnomocnictwa  przez  Wykonawcę,  ustanowienia  zarządu  wierzytelnością,
upoważnienia  do  administrowania  wierzytelnością  oraz  zawierania  umów  w  zakresie
zarządzania płynnością.

§ 5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 1 – miesięcznym okresem 

wypowiedzenia w przypadku:
1)co najmniej trzykrotnego nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku terminowych
dostaw lub niedostarczenia partii towaru objętej zamówieniem;
2) zmiany asortymentu dostaw w stosunku do wykazanego w ofercie;
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w

sytuacji nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania utrzymania stałości cen.
3. Dopuszczalne jest wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

§ 6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 7
Umowa wygasa w przypadku  jej wartościowej realizacji określonej w § 2  przed upływem terminu
jej obowiązywania.



§ 8
 1 W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164. ze zm.).
 2 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu.

§ 9
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji  niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy
rzeczowo Sąd powszechny w Lublinie.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy

Wykonawca:                                                               Zamawiający:


