PROJEKT UMOWY
UMOWA NR WSZ.DZP________________
zawarta w dniu _________________________
pomiędzy
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100
Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS:0000017228, NIP:8361081857, REGON:
000657119
reprezentowanym przez:
Eugeniusza Furmana - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
___________________z siedzibą w _______________przy ul___________________, (kod: _____________),
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS………………….....….., NIP……………………….., REGON
…………………...,
reprezentowaną przez:
1. _____________________________________
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r poz.1579), znak sprawy: WSZ.DZP.261.2.11/2018.

§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowa krzeseł plastikowych i taboretów przyłóżkowych, zwana
dalej przedmiotem zamówienia, którego opis, przewidywane ilości oraz ceny jednostkowe zawiera załącznik do
niniejszej umowy - Formularz oferty Wykonawcy.
2. Maksymalna wartość wynikająca z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi:
_______________ netto (słownie : _________________________________________)
____________________ brutto (słownie: _________________________________________)

§2
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 :
a) jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych,
b) jest kompletny, w pełni sprawny wysokiej jakości oraz zapewnia należyte bezpieczeństwo użytkowania,
c) jest o jakości zgodnej ze złożoną przez niego ofertą,
d) wykonany jest z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz nie może ze względu na
technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
2. Zamówiony towar dostarczony będzie do Magazynu Gospodarczego Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach, w dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z
oryginałem faktury.
3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Kierownika Działu Eksploatacyjno – Technicznego (tel. 468340846) z
2-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy przedmiotu zamówienia.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przedmiot zamówienia w czasie transportu do miejsca dostawy w
sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.
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6. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli stron bez zastrzeżeń.
7. Jeżeli w toku czynności odbiorczych przedmiotu zamówienia stwierdzone zostaną okoliczności uniemożliwiające
dokonanie odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi je Wykonawcy na
piśmie. Do czasu usunięcia przeszkód w odbiorze Zamawiający przerwie czynności odbiorcze, a Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia przeszkód w realizacji odbioru w terminie 24 h (dotyczy dni roboczych).

§3
1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie
________ dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po uprzednio podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego bez zastrzeżeń, o którym mowa w par. 2 ust.6..
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych lub jakościowych w przedmiocie zamówienia,
termin zapłaty liczy się od dnia usunięcia braków w dostawie i dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z
umową.
3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem
rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę
skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty
doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej.

§4
1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do ______________________
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest _____________________________,
tel. ____________________, e-mail: _________________________.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ______________________,
tel._________________________, e-mail: ________________.

§5
1. Wykonawca udziela ________ miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania
protokołu zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń.
2. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji, w szczególności usuwanie wad, wymiana przedmiotu
zamówienia ponosi Wykonawca.

§6
1. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy jest on niezgodny z opisem
przedmiotu zamówienia lub posiada widoczne uszkodzenia.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w dostarczonym przedmiocie zamówienia powstałych na skutek wad
materiałowych, wykonania lub wad nie stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o
tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, do 3 dni roboczych, wymieni wadliwy towar na zgodny z zamówieniem co
do jakości i ilości.
3. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ____________ lub e-mail:__________.
Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na
ustalony przez strony numer faksu.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w
wysokościach:
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a) w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru – w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego towaru za
każdy dzień zwłoki;
b) za dostarczenie towaru z wadami – w wysokości 1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy
dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem,
c) za zwłokę w wymianie wadliwego towaru na nowy wolny od wad zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości –
w wysokości 1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadą za każdy dzień zwłoki;
d)za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10%
wartości brutto całej umowy;
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w zakresie w jakim szkoda
Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§8
1. W razie wystąpienia 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 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.

§8
1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
nieważności.
2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach wskazanych w
art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§9
1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1 –Formularz oferty Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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