
DZPZ/333/223/2017                                                                            Załącznik nr 3 do Zaproszenia   
    

   U M O W A nr DZPZ/333/223/2017 – projekt   

 

zawarta w dniu  ………….. w ramach przeprowadzonego postępowania do 30 tysięcy 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: 000293976, KRS: 0000000449 zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym”, który reprezentuje: 

Dyrektor - Irena Kierzkowska 

 

następującej treści:  

§ 1. 

1  Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badan i analizy wody z stacji uzdatniania oraz 

z aparatów do dializy w stacji dializ i w oddziale nefrologii zgodnie z harmonogramem 

będącym załącznikiem do umowy.   

2. Pobór próbek do badań będzie wykonany przez Wykonawcę w zakresie AB 1095 zgodnie 

z  akredytowanymi procedurami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej 

staranności.  

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy. 

5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia 

zgodnie z harmonogramem w okresie 12 miesięcy 2018 r.  

6. Z dokonanych badań Wykonawca zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie i przekazać je   

Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od dnia pobrania próbek.  

7.   Integralną część umowy jest zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz oferta Wykonawcy.  

§ 2. 

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 0,5% wartości brutto umowy, 

określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w pobraniu próbek w danym miesiącu 

lub wykonaniu ich badań i analiz, jednak nie więcej niż 1% wartości brutto umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 5 %  wartości brutto umowy, 

określonej w  § 3 ust. 1. umowy, w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  
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§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie zamówienia określonego w § 1. łączną 

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

2. Ceny jednostkowe za badania i analizy określa załącznik do umowy – formularz cenowy. 

3. Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury 

jednostkowej za wykonane badania i analizy z danego miesiąca zgodnie z cenami określonymi 

w formularzu cenowym i zgodnie z harmonogramem wykonywanych badań i analiz.  

4. Kwoty określone w ust. 1 i 2 zawierają koszty dojazdu, poboru i inne czynności związane 

z  wykonaniem zamówienia.  

5. Faktura zostanie wystawiana po przekazaniu Zamawiającemu sprawozdania z wykonanych 

badan i analiz. 

§ 4. 

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta: 

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

wskazane na fakturze. 

§ 5. 

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6. 

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.  

§ 7. 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8. 

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

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9. 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych 

w Art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 10. 

1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron w trybie natychmiastowym. 

2. Umowa obowiązuje od dnia  ………….. do  dnia …………… 

§11. 

Umowa spisana została w 3 egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego i jedna dla Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 


