
1 

 

Umowa  Nr ZDT.2223.……2019 (projekt) 

zawarta w Olsztynie, w dniu  ……………………. roku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc, 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, wpisanym 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS: 0000000456, REGON: 000295739, NIP: 739-29-54-808, 

reprezentowanym przez: 

Panią Irenę Petrynę - Dyrektora 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

…………………………… 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum znajdującym się w piwnicy 

budynku szpitala (bryła B) znajdującego się przy ulicy Jagiellońskiej 78 w Olsztynie, w ilości i rodzaju  określonych w 

przedstawionej przez Wykonawcę ofercie , która stanowi integralną część umowy.  

§ 2 

Okres realizacji umowy 

1. Umowa zrealizowana zostanie w terminie ……………………. od dnia podpisania umowy.  

2. Umowa będzie uznana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przejdzie na 

Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony i prawidłowo zamontowany w uzgodnionym miejscu, 

co zostanie potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem odbioru. 

§ 3 

Warunki dostawy i odbioru 

1. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i prawidłowo zamontować na swój koszt i ryzyko. 

2. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport, rozładunek, wniesienie oraz montaż przedmiotu umowy. 

3. Ilościowy i techniczny odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany na podstawie protokołu odbioru podpisanego 

przez obie strony bez zastrzeżeń.  

4. W przypadku stwierdzenia  w trakcie odbioru wad nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo do 

odmowy odbioru do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad i naliczenia kar umownych określonych w § 6. 

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kar umownych określonych w  § 6. 

§ 4 

Wartość umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu  przedmiotu umowy wymienionego w § 1 umowy,  w cenie 

wymienionej w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę w trakcie trwania postępowania, stanowiącym 

integralną część umowy.   

2. Ogólną wartość umowy ustala się na kwotę:………………………… zł  netto plus podatek VAT według obowiązujących 

stawek, co na dzień zawarcia Umowy stanowi wartość brutto  (słownie:  …………………………….),   

3. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty i opłaty związane z dostawami przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego. 

4. Stałość cen jednostkowych brutto ustala się na cały okres obowiązywania umowy. 

§ 5 

Termin i warunki płatności 

1. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę i montaż przedmiotu umowy po otrzymaniu prawidłowo 

wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie        30 dni licząc od dnia jej otrzymania. 

3. Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

§ 6 
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Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w  § 2 lub stwierdzenia wad 

jakościowych lub nienaprawienia wad jakościowych, w terminie określonym w § 8 ust. 6, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie, montażu lub 

usunięciu wad. 

2. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim 

wystawieniu noty obciążeniowej. 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w określonych przypadkach: 

a) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy  

b) stwierdzonych nienadających się do usunięcia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy 

c) zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym   

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 10 dni od dnia, w którym strona 

dowiedziała się o przyczynie odstąpienia. 

§ 8 

Gwarancja i reklamacje 

1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy stawiane 

takim towarom przez prawo polskie.  

2. Na żądanie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie wymagane przepisami atesty, świadectwa, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, z uwzględnieniem polskich norm oraz przepisów  p.poż i bhp dotyczące przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami 

określonymi w  przedstawionej ofercie .  

4. Dostarczony przedmiot umowy będzie posiadał 24 miesięczny okres rękojmi.  

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24- miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy. 

6. Wady jakościowe stwierdzone w dostawie bądź montażu Zamawiający zobowiązany jest reklamować bez zbędnej 

zwłoki. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 24 godzin  licząc od daty otrzymania wezwania. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności 

umowy. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na miejsce 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne mające zastosowanie przepisy. 

§ 10 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy. 

 

……………………                                                                             …………………….. 

    Zamawiający                                      Wykonawca 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta cenowa 


