Załącznik nr 2
Nr sprawy: SPZOZ U/159/2018

U M O W A Nr

zawarta w dniu

/2018 - WZÓR

2018r., w Warszawie, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów, z siedzibą w
Warszawie, 02 – 786 Warszawa, ul. Zamiany 13, wpisanym do KRS w dniu 09.10.01 pod
numerem 0000049900,
NIP : 951– 19– 98– 375,
REGON : 017185839 ,
reprezentowanym przez:
Dyrektora
Głównego Księgowego
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a

- Grażynę Napierską
- Magdalenę Antonowicz

firmą
z siedzibą:
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pod numerem ,
posiadającą:
NIP:
REGON:
reprezentowaną przez :
Właściciela
zwaną dalej WYKONAWCĄ,
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup drukarek i tonerów, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę
ofertą z dnia
2018r.
2. Szczegółowy wykaz asortymentowo-ilościowy objęty umową i ceny określa załącznik nr
…… stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Dostawa drukarek i tonerów nastąpi do 15 marca 2018r.
§2
1. Przedmiot umowy będzie dostarczony bezpośrednio do placówki Zamawiającego,
znajdującej się w Warszawie przy ul. Zamiany 13.
2. Odbioru przedmiotu umowy dokonają osoby upoważnione przez Zamawiającego,
potwierdzając fakt ten pisemnie na protokole odbioru i fakturze.

§3
Wykonawca zobowiązuje się do :
a) przygotowania zamówionego przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 1 ust. 3
niniejszej umowy,
b) dostawa zamówionego przedmiotu umowy odbędzie się własnym środkiem transportu, na
własny koszt i własne ryzyko, w terminie o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,
§4
Zamawiający zobowiązuje się do :
a) odbioru przedmiotu umowy dostarczonego zgodnie z jego zamówieniem,
b) dokonania płatności w ustalonym terminie na konto wskazane przez Wykonawcę.
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi zł (słownie: ).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym również należny podatek VAT, koszty transportu i rozładunku w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
§6
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust.1 rozliczone będzie na podstawie faktury VAT,
wystawionej za zrealizowaną dostawę.
2. Dostawę uznaję się za zrealizowaną w momencie odbioru przedmiotu zamówienia przez
osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
3. Fakt odbioru zamówienia, potwierdzany będzie przez osoby o których mowa w ust. 2,
własnoręcznym podpisem na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.
4. Fakturę VAT Wykonawca zobowiązany jest wystawić zgodnie z cenami ujętymi w
załączniku nr ……... do niniejszej umowy.
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury na konto Wykonawcy podane na fakturze.
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT przez
Wykonawcę.
3. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§8
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ważności podany przez
producenta, ale nie krótszy niż 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu.
§9
1.
Wykonawca odpowiada za wprowadzenie do obrotu towaru będącego przedmiotem umowy,
a nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami lub normami, tylko
wówczas gdy jest wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem tego towaru, albo gdy działał w
złej wierze.
2.
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku współdziałania z właściwymi organami

administracji publicznej i z Zamawiającym w razie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu towaru
będącego przedmiotem umowy, a nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi
przepisami lub normami.

§ 10
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5%
wartości niezrealizowanej części umowy;
2) nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości 0,5% wartości
opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;
3) odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego
towaru, a niedostarczonego towaru;
4) nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości
0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
3. W razie powstania szkody przewyższającej wartość przewidzianych kar umownych
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania w pełnej
wysokości.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w postaci odsetek ustawowych za zwłokę
w zapłacie faktur w terminie.
§ 11
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian o charakterze istotnym w treści niniejszej
umowy, w następujących sprawach:
1) ustawowych zmian w przepisach podatkowych,
2) zwiększenia zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, którego nie można było
przewidzieć w czasie zawierania umowy,
2. Strona zgłaszająca konieczność wprowadzenia zmian w umowie złoży drugiej stronie pisemny
wniosek o zmianę postanowień umowy i uzasadni w nim konieczność wprowadzenia zmiany.
§ 12
Spory wynikające z, lub powstałe w związku z niniejszą umową, przed poddaniem do
rozstrzygnięcia przez właściwy sąd, tj., sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego, będą
rozstrzygane przez Strony w drodze postępowania ugodowego.

§ 13
1. Sprawy nieobjęte niniejszą umową będą regulowane właściwymi przepisami Kodeksu
cywilnego.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać cesji
wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, na osoby trzecie.
3. Strony ustalają następujące adresy doręczeń dla celów związanych z umową:
Zamawiający: 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,

Wykonawca:
4. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są :
a) formularz asortymentowo-cenowy,
b) oferta z dnia 2018r., na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 14
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

