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(Załącznik do zapytania ofertowego- wzór umowy)  

(Załącznik nr 3) 

UMOWA Nr………./2014  

zawarta w dniu ………….2014 r. w Myszkowie pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, z siedzibą  

w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Wolności 29, posiadającym NIP: 577-17-44-296, Nr KRS: 

0000007638, reprezentowanym przez: 

Dyrektora 

…………………………………………………………………………………………………

…….. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

 

a: ………………………………………………………………………………………..z 

siedzibą w ……………….., posiadającym NIP : ………………………………., REGON: 

…………………………………………………..     

 

zwanych w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zawarta zostaje umowa następującej 

treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą materiałów     

   biurowych/druków/papieru kserograficznego i wyrobów z papieru/materiałów  

   eksploatacyjnych, tonerów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki    

   Zdrowotnej w Myszkowie według zestawienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz  

   ofertą Wykonawcy z dnia ……………. . 

2.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały biurowe o parametrach technicznych  

   zgodnych z przedstawionymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie. 

3. Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu umowy równoważnego do przedmiotu  

   opisanego przez Zamawiającego. Zamawiający za przedmiot równoważny uzna dostawy  

  produktów o cechach nie gorszych niż określonych w formularzu asortymentowo- cenowym. 

4. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, nieregenerowany,   

   nierefabrykowany, wolny od wad technicznych.  

5.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar własnym środkiem transportu lub  

   za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko bezpośrednio do magazynu  

  ogólnego SP ZOZ w Myszkowie, ul. Wolności 29, na miejsce wskazane przez  

  Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 13:00. 

 

§ 2 

Termin obowiązywania umowy 

Umowę niniejszą zawiera się na czas określony  tj. od dnia ………………….2014r.  

do dnia …………………2014r. lub do wartości kwoty brutto określonej w § 3 niniejszej 

umowy. 

§ 3 

Cena przedmiotu umowy 

1. Wartość przedmiotu umowy, ustala się w oparciu o otrzymaną ofertę na kwotę: 

Pakiet Nr ………. 

wartość netto: ……………………………. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………)  
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podatek VAT: ………………………………. zł 

wartość brutto: …………………………. zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………) 

 

Łączna kwota zamówienia : 

wartość netto : ……………………… zł 

(słownie : ……………………………………………………………………………………) 

podatek VAT : ………………………..zł 

wartość brutto : ………………………..zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………….) 

 

2. Wartość przedmiotu umowy zawiera koszty dostawy oraz wszystkie koszty Wykonawcy  

     związane z realizacją umowy oraz jest ceną ostateczną i nie ulegnie zwiększeniu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a. zmniejszenia ilości dostaw zawartych w umowie, w trakcie jej realizacji jednakże 

zmniejszenie to nie może przekroczyć 30 %; 

b. rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu oraz zmiany ilości w poszczególnych 

pakietach w granicach wartości umowy. 

 

§ 4 

Warunki dostawy 

1. Dostawy stanowiące przedmiot niniejszej umowy odbywać się będą w oparciu o zamówienia  

    częściowe dokonywane przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dostaw częściowych przedmiotu     

    zamówienia, na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, w ciągu 3 (trzech) dni  

    roboczych od dnia złożenia zamówienia faxem do Wykonawcy. 

3. Za termin realizacji dostaw przyjmuje się dzień przyjęcia towaru przez upoważnione osoby 

    Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za nie dotrzymanie przedstawionych  

    w ofercie parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonego towaru. Okres rękojmi dla  

    każdej partii wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty dostawy /odbioru. 

5. W okresie rękojmi, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonej partii  

   towaru, Wykonawca w ramach zgłoszonej przez Zamawiającego pisemnej reklamacji dokona  

   wymiany wadliwej partii towaru na nową wolną od wad w terminie 5 dni od żądania wymiany  

   złożonego na piśmie. 

6.  Podstawą do złożenia przez Zamawiającego pisemnej reklamacji, o której mowa w ust. 5  

    będzie protokół reklamacyjny.. 

 

§ 5 

Zasady rozliczeń 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności w ciągu 30 dni od daty  

    otrzymania częściowej dostawy przedmiotu umowy (potwierdzonej przez upoważnione  

    osoby Zamawiającego) i faktury zgodnie z ustalonymi cenami, przelewem na rachunek  

    bankowy Wykonawcy. 

2. Faktura będzie dostarczana do Zamawiającego wraz z towarem. 

3. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na  

   podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany stawki podatku VAT,  

   przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; 

4. Zmiany wymienione w pkt. 3 następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania  

   odpowiednich przepisów. 

5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towarów objętych umową w przypadku    

   zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad  
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   proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 

6. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen towarów  

    objętych umową dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej  

   części, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy. 

 

§ 6 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1.W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy Zamawiający może domagać się od    

   Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0, 5 % wartości niezrealizowanej w terminie  

   dostawy za każdy dzień opóźnienia o ile przyczyny opóźnienia nie zostały przedstawione na  

   piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane. 

2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od  

   Zamawiającego w wysokości 10 % łącznej ceny brutto określonej w §3 ust.1 

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od   

   Wykonawcy w wysokości 10 % łącznej ceny brutto określonej w §3 ust.1 

4.Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia na zasadach ogólnych  

  odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości   

   faktycznie poniesionej szkody. 

5.Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu  

   wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienie niniejszej  

  umowy a w szczególności nie będzie realizował dostaw w terminach określonych w § 4 ust. 2  

  niniejszej umowy przez trzy kolejne zamówienia o ile nastąpiło to z wyłącznej winy  

 Wykonawcy, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy  

  dla podjęcia obowiązków wynikających z umowy. 

 

§ 7 

Postanowienia ogólne 

1. Zamówienie zostało wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień      

     publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.). 

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają  

     przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy  

     pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez upoważnione osoby obu stron. 

4. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd  

     właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze  

    stron. 

 

 

          Wykonawca:                        Zamawiający: 

 

 

 

 

        .................................................                          .................................................... 


