Załącznik nr 3 do SIWZ
WZÓR UMOWY
SPZOZ/Z.P.P/07/2015. - DOSTAWY
Umowa zawarta w Tomaszowie Lubelskim w dniu …………………r. pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 22-600 Tomaszów Lubelski Aleje
Grunwaldzkie 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI
Wydział Gospodarczy pod numerem 0000054328, NIP 921-16-45-721, REGON 000304444,
reprezentowanym przez :
Dyrektora - lek. med. Andrzeja Kaczora zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
imię i nazwisko /firma/ nazwa ................................................................................
siedziba : miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, Nr we właściwym rejestrze / wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej , REGON ..........., NIP .........................
reprezentowanym przez :
..............................................................................,
zwanym
w
dalszej
treści
umowy
„Wykonawcą” wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego nr SPZOZ/Z.P.P/07/2015.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i sprzedania a Zamawiający do odbioru i nabycia
………………………………………………………...
2. Umowa obejmuje dostawę zakontraktowanego towaru. Dostawa zamówionego towaru nastąpi
transportem Dostawcy na jego koszt i ryzyko do Magazynu Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim przy Alejach Grunwaldzkich 1, najdalej w ciągu
siedmiu dni od daty zamówienia towaru.
3. Za każdą dostarczoną Odbiorcy partię towaru Dostawca wystawia odrębna fakturę z
wyodrębnieniem podatku VAT biorąc za podstawę ceny zawarte w ofercie przetargowej z dnia
............,............. która stanowi integralną część umowy (załącznik nr 1).
4. Za datę dostarczenia partii towaru uważa się datę potwierdzenia przyjęcia towaru przez
upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy.
5. Bieg terminu zapłaty rozpoczyna się po łącznym spełnieniu dwóch warunków, dostarczenia towaru
i otrzymania faktury przez Odbiorcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym
i wartościowym
§2
1. Cena transakcyjna brutto zakontraktowanego towaru wynosi ............................. słownie:
……………………
2. Wartość kontraktu obejmuje:
1) pakowanie,
2) koszty ubezpieczenia na czas transportu,
3) koszty transportu,
4) podatek VAT.
3. Dopuszcza się zmianę ceny jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny
brutto. Cena netto pozostanie bez zmian.
§4
Dostawca gwarantuje:
1) dostarczenie towaru zgodnie z ofertą, właściwy i niezawodny materiał i dobre
wykonawstwo,
2) że zakontraktowany towar jest nowy, dobrej jakości w gatunku pierwszym.
§5
1. Strony ustalają, że w razie niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je
będzie odpowiedzialność z tytułu kar umownych:

1/ za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy lub zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad
w wysokości 0,2% wartości towaru za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości
całej partii.
2/ Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% ceny ofertowej za odstąpienie
przez Odbiorcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
2. Strony ustalają maksymalny termin wymiany towaru na wolny od wad lub na uzupełnienie braków
w ciągu 7 dni od daty złożenia reklamacji przez Odbiorcę lub 30 dni w sytuacji wymagającej
reklamacji towaru przez Dostawcę u producenta.
3. Brak odpowiedzi na reklamacje w terminie określonym w § 9 ust. 2 umowy uważany będzie za jej
uznanie zgodnie z żądaniem Odbiorcy.
4. W kwestiach nie objętych karami umownymi oraz w sytuacji, gdy szkoda rzeczywista będzie
wyższa niż kara umowna, Odbiorca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
§6
Wszystkie szkody spowodowane niewłaściwym transportem i opakowaniem obciążają Wykonawcę.
§7
Warunki płatności strony precyzują następująco:
1. Płatność będzie realizowana na podstawie oryginalnej faktury VAT dostawcy,
2. Zamawiający najdalej w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i towaru, zobowiązany jest
uregulować
należność
przelewem
na
konto
bankowe
Wykonawcy
tj.
............................................................................................. .
§8
1. Wszelkie kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wynikać z kontraktu lub w związku z
nim, partnerzy zobowiązują się rozwiązywać na zasadzie wzajemnego porozumienia.
2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Wykonawca lub Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać swoje roszczenia drogą postępowania
reklamacyjnego.
3. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na
roszczenie w terminie 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia, Wykonawca lub Zamawiający może
zwrócić się do sądu powszechnego.
§9
Integralną część umowy stanowią dokumenty przetargowe – specyfikacja oraz oferta z dnia …………….
§ 10
Umowa zostaje zawarta od.........................2015 roku do ................................2016 roku.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
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