
Zał. nr 3 

Wzór umowy

W  dniu  …......2019  r.  w  Słupcy  pomiędzy  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej
z  siedzibą w Słupcy, ul. Traugutta 7,  62-400 Słupca, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000033422,  NIP  667-15-34-335,  REGON  000306621,
reprezentowanym przez:
P. Rafała Spachacza – p o. Dyrektora,
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Tadeusza Bereszyńskiego,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym"
a 
…......................................   z siedzibą w …............................ NIP: …....................., REGON: …...................,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców …..................................................., reprezentowaną przez:
…........................................................
zwanym  w  treści  umowy  „Wykonawcą"  w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty
Wykonawcy w trybie: zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

§1

Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu odzież ochronną zgodnie z Ofertą Wykonawcy – zaś
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy oraz do zapłaty umówionej ceny.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko w terminie do
21 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego dokładniej ilości i rozmiarów odzieży.

2. Szczegółowy wykaz asortymentu wraz z cenami jednostkowymi zawarty jest w formularzu cenowym,
który stanowi załącznik do umowy.

3. Ilości asortymentu podane w załączniku nr 2 są ilościami szacunkowymi i Zamawiający zastrzega sobie
możliwość  zmiany  ilości  zamawianego  asortymentu  w  zakresie  +/-  15%  wartości  poszczególnych
pozycji. 

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy cenę stanowiącą iloczyn ilości
i cen jednostkowych określonych w załączniku do niniejszej umowy.

2. Płatności za dostawy cząstkowe będą realizowane sukcesywnie po dostawie przedmiotu zamówienia do
siedziby Zamawiającego.

3. Ilości asortymentu podane w załączniku są ilościami szacunkowymi i Zamawiający zastrzega, iż ilość
rzeczywiście zakupionego asortymentu może różnić się od ilości wskazanych w załączniku.

4. Wykonawca gwarantuje stałość cen przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Termin płatności 60 dni po dostarczeniu faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy.

§4

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych

od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy, po uznaniu reklamacji
przez Wykonawcę. 

3. W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  jakościowych  lub  ilościowych  dostawy,  Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, a w przypadku braków
ilościowych  do  dostarczenia  brakującego  asortymentu  w  terminie  do  7  dni  roboczych  od  daty
zawiadomienia przez Zamawiającego o niezgodnościach. 

§5

1. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
- 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

1



- 0,5% ceny brutto niedostarczonego asortymentu zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień
zwłoki, licząc od upływu wymaganego terminu dostawy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – 10% wartości przedmiotu dostawy pozostałej do zrealizowania.

§6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne  są  takie  zmiany  postanowień  zawartej  umowy oraz  wprowadzanie  do  niej  nowych

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu, należałoby zmienić treść
oferty na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§7

1. Oprócz przypadków określonych w K.c. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:
- wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności  powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym.

2. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w pkt. 1 w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

§8

Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od dnia …............ r. do dnia ….............. r.

§9

Spory wynikłe  na tle  realizacji  niniejszej  umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd wg.
siedziby pozwanego.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy K.c.

§11

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
Oferta ostateczna Wykonawcy. 

                  ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA:         

2


	§1
	§2
	§3
	§4
	§5
	§6
	§7
	§8
	§9
	§10
	§11
	ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


