
załącznik nr 3- wzór umowy

SPZOZ/ZAP/494/2016  

zawarta w dniu .......................................................  w Sanoku  pomiędzy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

wpisanym do KRS   0000059726,  REGON  370444345,   NIP  687-16-40-438

reprezentowanym przez:

p. o. Dyrektor  – Grzegorz Panek

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą:   

Siedziba:   

wpisaną do KRS ................................................,  REGON.............................................. ,   NIP ...............................

reprezentowaną przez: 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta  umowa o treści następującej:

        § 1
1. Wykonawca sprzedaje,  a Zamawiający kupuje  .............................................................................
co jest zgodne ze złożoną ofertą do ww. postępowania. Szczegółowy wykaz asortymentowy objęty
umową i ceny określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy.
2.  Sprzedający zobowiązuje się   dostarczyć  i  uruchomić   przedmiotu zamówienia   do dnia 01
października 2016r. 
3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  przedmiotu  umowy  do  Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800 -lecia 26.

4.Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy określony w ust. 1 na okres nie krótszy  niż

24 miesięcy,   (  warunki gwarancji  określa załącznik ).

zad.  Nr  1-Bieg  gwarancji  rozpoczyna  się  od  dnia  instalacji   i  uruchomienia (stwierdzonego
protokołem technicznego przekazania – odbioru)
zad nr 2 - Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia dostarczenia( stwierdzonego protokołem  odbioru)
5. Dokument gwarancji zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru
technicznego po dokonaniu instalacji  i uruchomienia przedmiotu umowy. 

§ 2
Strony  ustanawiają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach
1.  Wykonawca  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  w  razie  odstąpienia  od  umowy  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

2. Zwłoki  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy w  wysokości  0,5% kwoty  wynagrodzenia  za
każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych.

3. Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia za każdy
dzień  zwłoki,  licząc  od  następnego  dnia  po  upływie  terminu  określonego  przez
Zamawiającego w celu usunięcia wad,

4. Nie dostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2  ust. 2 i pozostawanie w
zwłoce trwającej dłużej niż 5 dni roboczych,  traktowane będzie jako odstąpienie przez Wykonawcę
od zawartej umowy i stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 10%
wartości określonej w § 3 ust.1.  
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5.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6.  Za  szkody  wynikłe  z  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  innych  zobowiązań
umownych,  strony  ponoszą  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  Kodeksu
Cywilnego.

§ 3
1.  Umowa  nie  może  ulec  zmianie  w  okresie  jej  trwania,  za  wyjątkiem  zmian   z  przyczyn
obiektywnych, których okoliczności strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiana umowy winna następować w formie pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez obie
strony.

§ 4
1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy  na swój koszt i ryzyko.
/dot. zadanie nr 1/
2.  Instalacja   i  uruchomienie  dejonizatora zostanie  dokonane  w  obecności  pracownika
Zamawiającego  -Stanisław  Kurcoń   i   potwierdzone  przez  uczestników  spisaniem  protokołu
technicznego odbioru.  

§ 5
1. Wartość umowy wynosi ............................ zł. brutto (słownie: ...................................... złote). 
2. Wartości wymienione w ust. 1 zgodne są z załącznikiem nr 1 (formularzem cenowym),
stanowiącym integralną część niniejszej umowy, gdzie określono ceny jednostkowe brutto.
3. Okres niezmienności ceny jednostkowej brutto obowiązuje w okresie trwania umowy.

§ 6
1. Zapłata  należności  za dostarczony towar  będący przedmiotem umowy nastąpi  w oparciu   o
wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto w terminie do 30 dni od daty wystawienia
faktury. Podstawą  do wystawienia faktury jest faktyczny odbiór rzeczy przez Kupującego. 
2. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Faktura winna być wystawiona w języku polskim, sygnowana nr umowy.

§ 7
1. Sprawy sporne wynikłe podczas realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w formie
polubownej.
2.   Wszelkie  konsekwencje  finansowe i  prawne wynikające  z  tytułu  wprowadzenia  do  obrotu
towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi  przepisami i  normami ponosi
Wykonawca.
3. W przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 8
Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

§ 9
W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  .
kodeksu cywilnego.

§ 10
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

       ................................. ................................
      WYKONAWCA            ZAMAWIAJĄCY
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