UMOWA DOSTAWY NR FZ/210/
/2011
na dostawę obuwia profilaktycznego
do zaproszenia
do składania ofert nr FZ/210/721/2011 z dnia 24.02.2011

zawarta w dniu .............................. w Szczecinie,
pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593,
NIP 851-25-37-954
zwanym Zamawiającym, którego reprezentuje:
1. Dyrektor

-

dr n. med. Mariusz Pietrzak

a:
……………………………………………………………..
z siedzibą w ………………. przy ulicy …………………….
zarejestrowaną(-ym) w …………………………., ………………………………………………………………..…….…….,
wpisaną(-ym) do ………………………………….. pod numerem ………………………………………………………..,
NIP ………………………………..
zwaną(-ym) Wykonawcą, którą(-e) reprezentuje:
1. ………………………

-

………………………………..

o następującej treści:

§1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 t.j.), na podst. art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy

§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa obuwia profilaktycznego – loco Magazyn Główny Zamawiającego
przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie po cenie zgodnej z wyciągiem z oferty przetargowej, który stanowi
załącznik nr 1 i 1A do niniejszej umowy sukcesywnie przez okres 28 dni roboczych od daty podpisania
umowy tj. do dnia …… . Realizacja umowy nastąpi w trzech partiach na podstawie szczegółowego
zamówienia, zawierającego ilość i rozmiar obuwia, złoŜonego przez Zamawiającego.
2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto wynosi: ……………………………………zł
Słownie wynagrodzenie brutto: ………………………………………………………………………………………………………
Kwota podatku VAT wynosi: ……………………………………zł
Słownie kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………………………
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy netto wynosi: ……………………………………zł
Słownie wynagrodzenie netto: ………………………………………………………………………………………………………..

§3
Koszty ubezpieczenia i transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

§4
1. Wykonawca gwarantuje niepodwyŜszanie cen przez cały okres trwania umowy.
2. Zmiana umowy na skutek zmiany podatku VAT dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy konieczność taka
powstanie w następstwie okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć (w tym zmiana w przepisach
prawa), zaś jedna ze stron mogłaby ponieść raŜącą stratę w konsekwencji niewprowadzenia
odpowiedniej zmiany.

§5
1. Zapłata za dostarczone obuwie profilaktyczne nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury i podpisanego przez Zamawiającego protokołu
zdawczo – odbiorczego, który stanowił będzie załącznik do przedmiotowej faktury.
2. Przez datę zapłaty naleŜy rozumieć dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca nie moŜe cedować naleŜności wynikających z umowy na rzecz innego podmiotu bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§6
1. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany obuwia na odpowiednią numerację w przypadku
dostarczenia obuwia z zawyŜoną lub zaniŜoną numeracją.
2. Przedmiot zamówienia zostanie przekazany na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
zawierającego dane dotyczące ilości i jakości przekazywanego asortymentu.
3. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na
trwałość przedmiotu zamówienia, obejmującej mocowanie paska, klamerki, szycie, pękanie cholewki,
trwałość powłoki zabezpieczającej cholewkę, odklejanie wyściółki, pod warunkiem przestrzegania przez
Zamawiającego zasad uŜytkowania podanych przez producenta.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonych wyrobów, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany wadliwych wyrobów na nowe w terminie 10 dni od daty doręczenia
zawiadomienia o wadach.
5. Ujawnione wady ilościowe i jakościowe, Zamawiający zgłasza Wykonawcy niezwłocznie po ich
ujawnieniu, jednak nie później niŜ w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia.

§7
1. Strony ustalają, Ŝe Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia (§ 2 ust. 1 niniejszej umowy) – w wysokości
0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 2 niniejszej umowy za
kaŜdy dzień opóźnienia,
2) za nieterminową wymianę przedmiotu zamówienia (§ 6 ust. 4 niniejszej umowy) – w wysokości
1% wartości wymienianych wyrobów za kaŜdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącanie w/w kar umownych z najbliŜej wymagalnych wynagrodzeń.
3. JeŜeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyŜszającego wysokość kary umownej, dokumentując
swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód.
§8
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności.
2. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić, gdy:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub
pojedynczego zamówienia objętego przedmiotem umowy.

§9
Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a
wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.

§ 10
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla
kaŜdej ze stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – oferta cenowa i formularz asortymentowo – cenowy (Załącznik nr 1, 1A )
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