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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert 

 

UMOWA NR …………………………………… 

na wykonywanie i dostarczanie pieczątek automatycznych samotuszujących, 

datowników automatycznych samotuszujących, gumek stempli dla Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w lokalizacjach: 

Arkońska 4 w Szczecinie i Sokołowskiego 11 w Szczecinie 

 

 

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

 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie  

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin,  

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003593, NIP 

851-25-37-954; REGON 000290274, numer rejestrowy BDO 000028674 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Małgorzatę Usielską 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a  

………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą ………………………………………………………………, zarejestrowanym 

w Sądzie Rejonowym ……………………………………………. Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS…………………………………………., 

NIP……………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………. 

zwaną dalej “Wykonawcą”,  

 

o następującej treści:  

 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania i dostarczania pieczątek 

automatycznych samotuszujących, datowników automatycznych samotuszujących, 

gumek stempli dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Szczecinie zgodnie z warunkami określonymi w: 

1) Zaproszeniu do składania ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, 

2) Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, 

3) Zamówieniach składanych przez Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Zamawiający każdorazowo złoży Wykonawcy zamówienie drogą elektroniczną na 

adres e-mail ……………………………………………… określając rodzaj, ilość i 
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ewentualnie treść zamawianych towarów oraz ewentualnie pilny charakter 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówień złożonych przez 

Zamawiającego przy pomocy własnego wykwalifikowanego personelu w terminie 

do 5 dni licząc od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania zestawienia potwierdzającego 

wykonanie zamówienia, które musi zawierać ilość wykonanych przedmiotów 

określonego rodzaju oraz datę wykonania zamówienia. 

 

§ 3 

1. Z tytułu realizacji zamówień złożonych przez Zamawiającego Wykonawcy 

przysługuje  wynagrodzenie określone w Formularzu ofertowym. 

2.  Strony zgodnie oświadczają, że łączna kwota wynagrodzenia netto, jaką 

Wykonawca może otrzymać z tytułu realizacji zamówień na podstawie niniejszej 

umowy nie może być wyższa niż ……………….. złotych (słownie: ……………………). 

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT w okresie 

obowiązywania umowy wartość wynagrodzenia brutto i podatku VAT określona w 

Formularzu ofertowym ulegnie odpowiedniej zmianie. 

4. Wykonawca wystawiać będzie faktury obejmujące zamówienia zrealizowane na 

rzecz Zamawiającego po odebraniu danego zamówienia przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń. Potwierdzenie odbioru zamówienia Zamawiający wyśle drogą 

elektroniczną na adres e-mail ……………………………………………… określając, 

czy odbiór następuje z zastrzeżeniami, a jeśli tak, jakiego rodzaju. 

5. Wykonawca będzie wystawiał do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego 

faktury obejmujące wynagrodzenie za zamówienia zrealizowane bez zastrzeżeń w 

poprzednim miesiącu kalendarzowym, do których należy dołączyć zestawienia, o 

których mowa § 2 ust. 3 umowy. 

6. Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy 

wynikające z poszczególnych faktur w  terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Wszelka korespondencja stron będzie kierowana na adresy podane w 

komparycji umowy. 

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o 

każdej zmianie podanych powyżej danych adresowych, pod rygorem uznania za 

dostarczone wszelkich oświadczeń skierowanych listem poleconym na ostatnio 

podany adres lub na ostatnio podany adres e-mail. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów                                

z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest ……………………………., tel. 

……………………………., e – mail: ……………………………. 
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4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów                           

z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest ……………………………., tel. 

……………………………., e – mail ……………………………. 

5. Zmiana osób, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 umowy nie stanowi zmiany 

umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie 

pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 36 miesięcy licząc od daty jej zawarcia, 

przy czym umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu jeżeli całkowite 

wynagrodzenie netto Wykonawcy osiągnie kwotę wskazaną w § 3 ust. 2 przed 

upływem wyżej wymienionego terminu. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc 

od dnia odebrania zamówienia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

2. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę przyczyny zastrzeżenia 

Zamawiającego w odebranym zamówieniu w terminie, Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku nienależytego jej wykonywania 

przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

3. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za porozumieniem stron. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 

umownych: 

a) za opóźnienie w realizacji danego zamówienia w wysokości 10 % wartości 

brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia za każdy przypadek, 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia łącznego 

brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2. 

2. Kary umowne podlegają kumulacji. 

3.  Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie do 14 dni od daty wystawienia 

noty obciążeniowej przez Zamawiającego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w 

razie opóźnienia w zapłacie. 
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§ 9 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony będą starały 

się rozstrzygnąć  polubownie w drodze negocjacji, zaś w przypadku braku 

porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu 

powszechnego w Szczecinie ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy oraz jej rozwiązanie wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zbycie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy bez 

zgody Zamawiającego jest nieważne. 

3. Zmiana wierzyciela Zamawiającego dokonana bez zgody podmiotu 

tworzącego Zamawiającego jest nieważna. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki: 

- nr 1 – Zaproszenie do składania ofert 

- nr 2 – Formularz ofertowy 

 

 

 

 

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

             ZAMAWIAJĄCY:                          WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 


