UMOWA – Nr …………… Projekt
Zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w
Krotoszynie zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” w imieniu którego działają:
1. Dyrektor -

lek.med. Andrzej Rolle

a
………………………………………
…………………………………………
……………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Dostawca” w imieniu ,którego działają :
1……………………………………………………………………………………..

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w trybie regulaminu
do 30 000 Euro o następującej treści:

§ 1
1.Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………….. określona szczegółowo w
załączniku nr …….. i stanowi integralną część niniejszej umowy.
2.Podane w Formularzu Cenowym ilości określone są szacunkowo, na podstawie ich zużycia
w 2017 r.
3.Zamawiający nie zobowiązuje się do zakupu całej ilości określonej w załącznikach
(formularzach cenowych).
4.Zakupy będą uzależnione wyłącznie i ściśle wg. bieżącego zapotrzebowania w okresie
trwania umowy.

§ 2
1.Przedmiot umowy określony w § 1 i w załączniku nr ……. zostanie dostarczony przez
Dostawcę na jego koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego.
2.Dostawa będzie realizowana sukcesywnie po uprzednim zgłoszeniu przez
Zamawiającego terminu dostawy i żądanej ilości, uzależnionej od bieżącego
zapotrzebowania.
3.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamówioną partię towaru w ciągu 7 dni.

§ 3
Umowa została zawarta na czas od 31.01.2018r do 30.01.2019r.
Strony ustalają możliwość zmiany ceny wynikające z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się zmianę
stawek podatku VAT.

§ 4
1.Zamawiający w okresie trwania umowy zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczony
przedmiot umowy cenę ustaloną w oparciu o Formularz Cenowy i wyliczone ceny
jednostkowe w dniu zawarcia umowy .
2.Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy , zgodnie z przedłożoną
ofertą Wykonawcy ,ustala się w kwocie ……………… zł /wraz z podatkiem VAT/
Słownie : ……………………………………………………………………….. zł
Wielkość podatku VAT wynosi ……% , co stanowi kwotę: …………………….. zł.

§ 5
1.Wynagrodzenie płatne będzie po dostarczeniu i przejęciu przez Zamawiającego
Przedmiotu umowy przelewem bankowym na podstawie faktury w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.
2. Zamawiający posiadający NIP 621-11-05-897 upoważnia Dostawcę do wystawiania
faktur VAT bez jego podpisu.

§ 6
1.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiającemu towar wolny od wad .
2.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym towarze Dostawca
zobowiązuje się wymienić go na towar wolny od wad w terminach określonych przez
Zamawiającego.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy za zwłokę w dokonaniu zapłaty faktury odsetki ustawowe.

§ 7
1.Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.
1.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a/ Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
w wysokości 0,2 % wartości umownej przedmiotu umowy, gdy odbiorca odstąpi
od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Dostawca
b/ w wysokości 0,1 % wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za
każdy dzień zwłoki

§ 8
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

§ 9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych .
2.Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy,
będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia przed sądem
powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Dostawca:

Zamawiający:

