
Załącznik nr 6 do SIWZ z dnia 06.10.2014r.
WZÓR UMOWY

zawarta dnia ............................. pomiędzy:

Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:
Dyrektora  - Teresę Adamczyk 
a
…..................................................................
…..................................................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowaną przez:
…...................................................................

§ 1
1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  sprzętu  medycznego  i  materiałów  medycznych

jednorazowego  użytku  dla  potrzeb  Samorządowego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w
Niemodlinie.  Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  6  do
umowy.

2. Ilość,  określona  w załączniku  nr  6  do  niniejszej  umowy,  stanowi  wielkość  szacunkową
uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmian  ilościowych  pomiędzy  poszczególnymi
pozycjami, w stosunku do ilości zawartych w załączniku nr 6 (w zakresie określonym w ust.
1), w ramach ogólnej wartości umowy.

§ 2
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostawy  przedmiotu  zamówienia  do  magazynu

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 49-100,  Niemodlin, ul. Zamkowa 4.
2. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane sukcesywnie przez okres

12  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy  przez  strony,  zgodnie  z  zamówieniem
Zamawiającego.

3. Strony dopuszczają możliwość składania zamówień telefonicznie, faksem lub e-mailem.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie 3 dni roboczych od momentu

złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
5. Koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi  Wykonawca – dostawa

następować będzie transportem Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje  się  dostarczać  Zamawiającemu towar,  o  którym mowa w  § 1

umowy, z terminem ważności nie krótszym niż 2 lata licząc od dnia dostarczenia towaru.
§ 3

1. Za  jakość,  tożsamość  oraz  termin  przydatności  dostarczonego  towaru  odpowiedzialność
ponosi Wykonawca. 

2. W przypadku ujawnienia braków ilościowych i jakościowych (widocznych) Zamawiający,
w terminie 7 dni od daty dostawy, zawiadamia Wykonawcę na piśmie. Wady jakościowe
(ukryte) będą zgłaszane Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć każdą reklamację w terminie nie dłuższym niż 7
dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Załatwianie  reklamacji  jakościowych  odbywać  się  następować  będzie  przez  wymianę
wadliwego  asortymentu  na  wolny  od  wad  w  terminie  3  dni  od  momentu  rozpatrzenia
reklamacji.

§ 4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczenie przedmiotu zamówienia cenę ofertową

brutto zaproponowaną  przez  Wykonawcę w ofercie  stanowiącej  załącznik do niniejszej
umowy. 

2. Ogólna wartość brutto umowy wynosi: …............................ (słownie......................)
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§ 5
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu 30 dni od

daty  otrzymania  faktury  wystawionej  po  dostarczeniu  towaru  na  rachunek  wskazany w
fakturze VAT. 

2. Za moment  zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6
1. W przypadku niewykonania dostawy w terminie ustalonym w zamówieniu, Zamawiający

może naliczyć karę umowną w wysokości 5% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od wartości
brutto niewykonanego zamówienia.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy,  Zamawiającemu  będzie
przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanych dostaw.

§ 7
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od …............. do ….........

§ 8
1. Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprawuje: 

…..................................................................... nr telefonu ….........................
2. Ze strony Zamawiającego  nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprawuje:

…..................................................................... nr telefonu …...........................

§ 9
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez jedną za stron za uprzednim 3 miesięcznym

okresem wypowiedzenia.
2. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  Zamawiającego  bez  zachowania  okresu

wypowiedzenia,  ze  skutkiem  natychmiastowym,  jeżeli  Wykonawca  narusza  istotne
postanowienia umowy, w tym w szczególności gdy:
a) świadczone przez Wykonawcę dostawy istotnie odbiegają od wymagań określonych przez
Zamawiającego,
b) Wykonawca, co najmniej trzykrotnie, nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym 
niniejszą umową, co uniemożliwiło lub utrudniło Zamawiającemu wykonanie czynności, do 
których został powołany, a w szczególności zagroziło zdrowiu lub życiu pacjentów.

§ 10
1. Z zastrzeżeniem ust.  2 strony mogą zmienić postanowienia umowy w formie pisemnego

aneksu.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 11
Spory wynikłe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  prawo
zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONWCA ZAMAWIAJĄCY 
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