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UMOWA NR …/…/2021

zawarta w dniu ……. 2021 r. w Podzamczu pomiędzy:
Województwem Świętokrzyskim- Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym,
Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, NIP 959-18-66-812, REGON 260315067
reprezentowanym przez Dyrektora Marcina Zawieruchę na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 1136/19 z dnia
2 października 2019 roku, zwanym dalej Zamawiającym
a
……………….. z siedzibą w ………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez ……………….. pod numerem KRS: ……….., REGON: ……….., NIP:
…………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartość kwoty 130 000 tysięcy zł w rozumieniu ustawy z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) została zawarta
umowa o następującej treści:

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą 45 opakowań testów do wykrywania we
krwi specyficznych przeciwciał anty SARS-CoV-2 w klasie IgG metodą ilościową ELISA, testy
posiadające certyfikat CE IVD i FDA-EUA kompatybilne z urządzeniem TECAN Infinity
200Pro z oprogramowaniem Magellan oraz BioRad Evolis Twin Plus, spełniających warunki
techniczne i jakościowe Zamawiającego zawarte w zaproszeniu do składania ofert z dnia
………….. 2021 roku oraz zgodnie za złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ……… 2021 r.
stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w cenach zgodnych
z ofertą. Wartość netto zaoferowanej przez Wykonawcę ceny w czasie obowiązywania umowy
nie może ulec zmianie. Zamawiający nie dopuszcza częściowej dostawy przedmiotu
zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko własne w terminie do 14 dni
od dnia podpisania umowy do pomieszczeń Regionalnego Centrum NaukowoTechnologicznego, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.
4. Powyższa dostawa o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu odbywać się będzie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
5. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie
w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo
dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza w szczególności
będących następstwem siły wyższej.
6. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli
Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które
faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy.
7. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na
pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
§ 2.
1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
łącznie z transportem, rozładunkiem oraz wniesieniem przedmiotu umowy, wymienionym
w §1 do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego znajdujących się w budynku Biobanku
w miejscowości Podzamcze koło Chęcin.
2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi brutto ……………… zł (słownie:
……….. złotych), netto …………… zł (słownie: ………… złotych).
§ 3.
1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: …………….., tel.: …………,
e-mail: ……………, ze strony Zamawiającego ………………., tel.: ………………, e-mail:
……………………..

2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca
niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do
prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami
realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające
prawidłowe jej wykonanie.
2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
§ 5.
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika- Zamawiającego jest należyte wykonanie
umowy.

2. Faktury powinny być wystawiane przez Wykonawcę w następujący sposób:
1) Dane nabywcy: Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
NIP 959-15-06-120,
2) Dane odbiorcy i płatnika: Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne, Podzamcze
45, 26-060 Chęciny.
3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 14 dni licząc
od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Działu Finansowo-Księgowego w
siedzibie Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania
odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 403) za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie.
§ 6.
1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić kary umowne w wysokości:
1.1. 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy,
1.2. 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
1.3. 2% wartości brutto umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych
od Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu
cywilnego.
3. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w
przypadku:
3.1. zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za
każdy dzień zwłoki,
3.2. 2% wartości brutto umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy przez
Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, stanowiącej podstawę do naliczania kar umownych
z więcej niż jednego tytułu, kara umowna zostanie naliczona z tego tytułu, dla którego kara
umowna została przewidziana w wyższej wysokości.
§ 7.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.
Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie
sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

