
DZPZ/333/168/2018                                                                           Załącznik nr 3 do Zaproszenia  

                                                                                                                      
    

  U M O W A nr DZPZ/333/168/2018  - projekt  

zawarta w dniu ………………. w Olsztynie w ramach przeprowadzonego postępowania do 30 

tys. euro, pomiędzy firmą: …………………………………………………………………………, 

NIP: ……………., REGON: …………., KRS: …………….., zwaną w  treści umowy 

Wykonawcą, którą reprezentuje:  

……………………………………………………………………………………………………… 

a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10 – 561 

Olsztyn, NIP: 739-29-55-794, Regon: 000 29 39 76, KRS: 0000135373 zwanym w treści umowy 

Zamawiającym, reprezentowanym przez 

Irenę Kierzkowską – Dyrektora 

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia   

podpisania umowy przedmiot zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………..  

2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie do złożenia oferty 

cenowej. 

§ 2. 

1.    Asortyment powinien dotrzeć do adresata w godzinach jego pracy (poniedziałek – piątek,  

7:30-14:30), wyłącznie loco Magazyn Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. Wskazanie innego miejsca odbędzie się drogą faxową (na nr …………) 

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: ……………………………   

2.  W przypadku, gdy termin dostawy wypada w sobotę lub dzień świąteczny dostawa nastąpi  

       w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych. 

§ 3. 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wysłaniu asortymentu tak, aby wiadomość ta dotarła 

do niego najpóźniej na 48 godz., przed przewidywanym terminem dotarcia dostawy do 

wskazanego przez adresata miejsca. Informacja ta powinna zostać przekazana pod nr tel. 

Stanisława Masłowska – 0-89 53-86-228 

§ 4. 

Asortyment będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zapewni rozładunek 

i transport wewnętrzny asortymentu. 

§ 5. 

Przekazanie asortymentu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. Strony zobowiązują się do 

podpisania protokołu w dniu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 
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§ 6. 

Asortyment powinien być dostarczony w opakowaniu odpowiadającym właściwościom 

asortymentu i środka transportu. 

§ 7 

1. Wykonawca udzieli min 60 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment. W ramach 

gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę fabryczną dostarczonego asortymentu  

lub dostarczyć asortyment wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia. 

2. W przypadku konieczności przewiezienia asortymentu do siedziby Wykonawcy transport 

nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy. 

3.  Reklamacje będą zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia wad 

asortymentu.  

4. Wykonawca w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji dokona przeglądu zakupionego 

asortymentu. 

§ 8. 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto nie 

dostarczonego asortymentu, za każdy dzień opóźnienia w dostawie,  jednak nie więcej niż 

10  % wartości brutto nie dostarczonego asortymentu.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto 

umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto 

umowy, za każdy dzień opóźnienia w załatwieniu reklamacji,  jednak nie więcej niż 10  %  

brutto dla każdej jednostkowej reklamacji. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 9 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić, za przedmiot zamówienia określony w § 1., łączną 

kwotę ………….. PLN brutto/słownie: ……………………………………………………./ 

w  formie przelewu, w  terminie do 60 dni, licząc od dnia dostarczenia faktur.  

2. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 10 

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta: 

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto 

wskazane na fakturze. 
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§ 11. 

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 12. 

Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione 

przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54, ust. 5. ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

§ 13. 

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 miesiąca od powzięcia wiadomości 

o  powyższych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 14. 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, strony zgodnie stosują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 15. 

Spory, powstałe na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16. 

Umowa została spisana w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego.  

 

              

 WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


