
 
      

UMOWA NR WSZ.DZP………………….Projekt umowy 
 

zawarta w dniu ……………………… roku 
 
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 

firmą ……………………………………………………………………., 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.261.2.14/2018. 

 

§ 1 

1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa  parawanów  i fartuchów RTG, zwana dalej towarem 

lub produktem, której opis, przewidywane ilości oraz ceny jednostkowe zawiera załącznik do niniejszej 

umowy - Formularz oferty Wykonawcy. 

2. Maksymalna wartość wynikająca z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi: 

…………………… zł  netto  (słownie : …………………………………………………………………………………………),  vat: …….% 

…………………… zł  brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………). 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 : 

a) jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, 

b) jest kompletny, w pełni sprawny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i 

inwestycji po stronie Zamawiającego, 

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 siedziby Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. St. Rybickiego w Skierniewicach  - Magazyn Medyczny,  w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00 

wraz z oryginałem faktury. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przedmiot zamówienia  w czasie transportu do miejsca dostawy 

w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. 

5. Przedmiot umowy jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu na rynku polskim i posiada wymagane 

prawem dokumenty, stwierdzające jego dopuszczenie do stosowania przy udzieleniu świadczeń 

zdrowotnych oraz posiada świadectwa rejestracji. Dokumenty zostaną przedstawione przez Wykonawcę na 

każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania w dowolnej 

formie.  
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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.  

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. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić  z 2-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy  przedmiotu 

zamówienia. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………………….……………, 

tel.: …………………, e-mail: ………………….  

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest …………………………………………………., tel. 

………………………….., e-mail:…………………………………… 

 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela ………….miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszenia usterki w terminie do 10 dni od dnia telefonicznego jej 

zgłoszenia. 

3. W przypadku trzech napraw tego samego, istotnego podzespołu w okresie gwarancyjnym Wykonawca 

dokona  wymiany przedmiotu zamówienia na nowy. 

4. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji, w szczególności koszty serwisu, dojazdów, robocizny, 

części zamiennych  ponosi Wykonawca. 

 

 § 6 

1. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy jest on niezgodny z 

opisem przedmiotu zamówienia, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia 

2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym towarze 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: ____________, 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: 

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, 
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c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części umowy z tym, że odstąpienie od umowy będzie 

poprzedzone wezwaniem do należytego wykonania umowy,  

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w zakresie w jakim 

szkoda Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

 

§ 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 
 


