
 PROJEKT UMOWY NR DZp.DGt.55.ZO-1.2016 po zmianie z dnia 29.02.2016 
 

 

zawarta w dniu …………………… r. w Rybniku pomiędzy: 

SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 

Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601 

reprezentowanym przez:  

Dyrektora - Andrzeja Krawczyka 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 
 

a: 

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

z siedzibą:  .............................................................................................................................................  

(NIP: .............................................., REGON: ................................................................,) 

reprezentowanym przez:  

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

 

w dalszej części umowy zwanym „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, zawartej po przeprowadzeniu zapytania ofertowego 

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje 15 sztuk zmywarek z funkcją wyparzania  szczegółowo 

opisane pod względem rodzajowym i ilościowym w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy, za kwotę netto: ………….. PLN plus podatek VAT ……….%, co daje kwotę 

brutto: ……………. PLN (słownie: ………………………………………. złotych 00/100). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu 

asortymentowo – cenowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

uzależniając swoja decyzje od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas 

obowiązywania niniejszej umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia 

poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar. Niezrealizowana wartość umowy nie może być 

większa niż 5 sztuk zmywarek.  

3. Oferowany przedmiot umowy posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na 

terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji, oraz 

kart gwarancyjnych. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty przekazane zostaną w polskiej wersji 

językowej; 

5. Przeszkolenia personelu zatrudnionego u Zamawiającego, na miejscu dostawy w zakresie obsługi  

i eksploatacji przedmiotu umowy, również w zakresie techniczno – serwisowym. 

§ 2 

1. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w terminie do 

7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. 

Dostawa obejmuje rozładunek, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.  

2. ,,Rozładunek” oznacza wyładowanie towaru przez Wykonawcę z pojazdu dostawczego oraz złożenie 

go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Do poszczególnych dostaw Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru 

będących przedmiotem dostawy. Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie częściej niż raz  

w miesiącu. Fakturę VAT Wykonawca wystawia nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. 

 

 

 

 



§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto przedmiotu niniejszej umowy wyłącznie 

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej 

umowy pod rygorem nieważności. 

3. Termin płatności Strony ustaliły na 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od dnia doręczenia 

prawidłowej faktury (pod względem merytorycznym i formalnym) Zamawiającemu. 

4. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności do 90 dni kalendarzowych nie daje Wykonawcy 

prawa do powstrzymania się z wykonaniem niniejszej umowy.  

5. Należność będzie przekazywana na rzecz Wykonawcy przelewem na wskazany w fakturze rachunek 

bankowy. 

6. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zapłata przez Zamawiającego należności za wykonane dostawy zostanie w pierwszej kolejności 

zaliczona przez Wykonawcę na poczet zaległego świadczenia głównego. 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach: 

1) 10% wartości brutto niniejszej umowy, określonej w paragrafie 1 ust. 1, w razie odstąpienia od 

niniejszej umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca; 

2) 30% wartości brutto niniejszej umowy, określonej w paragrafie 1 ust. 1, za zaprzestanie 

wykonywania obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego; 

3) 0,5% wartości brutto niniejszej umowy, określonej w paragrafie 1 ust. 1, w przypadku nie 

dostarczenia towaru w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

4) 5% wartości brutto dostarczonej partii towaru w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru 

złej jakości; 

5) 5% wartości oferty brutto złożonej przez Wykonawcę do w/w postępowania przetargowego za 

naruszenie zakazu określonego w § 9 niniejszej umowy; 

6) 5% wartości brutto niniejszej umowy, określonej w paragrafie 1 ust. 1, za naruszenie któregokolwiek 

z innych obowiązków nałożonych niniejszą umową. 
 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w niniejszej umowie tytułu nie pokrywa 

poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych do wysokości rzeczywistej straty. 

§ 5 

1. Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 

1) w przypadku dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub z opóźnieniem; 

2) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny, po 

bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia wykonania 

obowiązków umownych. 

2. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem  

o zapłacenie za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. 

3. Odstąpienie od niniejszej umowy przez Wykonawcę może nastąpić jednostronnie do końca 

obowiązywania niniejszej umowy w przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatności 

przekraczające 90 dni kalendarzowych po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu niniejszej umowy na okres 

12 miesięcy. 

2. W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest dwukrotna naprawa sprzętu. W przypadku kolejnego 

zgłoszenia usterki Wykonawca wymieni towar na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia reklamacji. 



3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i przywozu towaru podlegającego wymianie na własny koszt. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego, odpłatnego przez okres 

minimum 3 lat oraz gwarantuje możliwość zakupu części zamiennych przez okres 8 lat. 

5. W czasie obowiązywania gwarancji oraz po jej upływie przez okres minimum 3 lat Wykonawca 

zobowiązuje się każdorazowo usunąć zgłoszone przez Zmawiającego usterki w terminie maksymalnie 

72 godzin od momentu zgłoszenia. 

§ 7 

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru lub niedoborów ilościowych, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, 

tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 7 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na 

wolny od wad w przypadku: 

1) dostarczenia towaru złej jakości, 

2) dostarczenie towaru niezgodnego z niniejszą umową/zamówieniem, 

§ 8 

1. Strony niniejszej umowy ustanawiają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację 

niniejszej umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Pani Henryk Stawarczyk - tel. 32/43 28 124, 

2) ze strony Wykonawcy: Pan/i ………… - tel. ………………… 
 

2. Strony zgodnie oświadczają, że niniejszą umową udzielają wymienionym powyżej osobom 

umocowania do bieżących kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i 

odbierania dokumentów.  

§ 9 

1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

§ 10 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 28.02 2017r. 

§ 11 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

§ 12 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

2. Podpisujący niniejsza umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu których 

występują, a zawarcie niniejszej umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż 

ponoszą wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez umocowania lub 

z przekroczeniem jego zakresu. 

 

 

 

Zamawiający  Wykonawca 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………… 

 


