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§ 1 Przedmiot umowy. Wynagrodzenie.
1. Strony zawierają umowę na dostarczanie mat do placówek Zamawiającego wg następującej
specyfikacji:
Lp. Miejsce wyłożenia Rozmiar
maty
1.
Wejście w budynku 115 x 240
ul. Zamiany 13
85 x 85
2.

3.

4.

Wejścia w
Przychodni
ul. Na Uboczu 5
Wejścia w
Przychodni
ul. Romera 4 oraz
Laboratorium
Wejścia w
Przychodni
ul. Kajakowa 12

Kod

Kolor

Wartość maty
zł netto/szt.

Ilość

Niebieski
Niebieski

2
2

115 x 240
85 x 150

Niebieski
Niebieski

6
1

115 x 240
85 x 85

Niebieski

3
1

115 x 240
85 x 150

Niebieski

2
1

1

2. Maksymalne wynagrodzenie Dostawcy z tytułu realizacji umowy wynosi.............zł
(słownie)
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ustępie 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacja
zamówienia w tym należyty podatek VAT, koszty transportu i rozładunku w miejscu
wskazanym prze Zamawiajacego.
4. Częstotliwość wymiany mat , co 4 tygodnie.
§ 2. Zasady płatności
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania Umowy przez Dostawcę, określone w § 1 ust. 2
płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiajacemu faktury VAT,
na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.
2. Zamawiajacy upoważnia Dostawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy,
Dostawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od kwoty opóżnionego świadczenia.
4. W przypadku zmiany obowiazujacej stawki podatku od towarów i usług, ceny brutto
ulegną odpowiedniej zmianie . Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany
stawki podatku VAT obowiazuje od dnia wskazanego w ustawie i nie wymaga zawierania
przez strony odrębnej umowy (aneksu) wtym zakresie .
5. Wartość umowy jest stała i nie może ulec zmianie podczas trwania umowy.
§ 3. Obowiazki i prawa Dostawcy.
1. Do obowiązków Dostawcy należą:
1) przekazanie Zamawiającemu do używania mat w stanie niezniszczonym, z włóknem runa o
długości nie mniejszej niż 3 mm,w w kolarach i rozmiarach określonych w specyfikacji,
2) wymiana mat w terminach okreslonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem
pkt.3,
3) Dostwca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu dostawy w obrębie jednego
tygodnia roboczego w sytuacji wystąpienia konfliktu pomiędzy planowym terminem dostawy
a wypadającymi dniami wolnymi u Dostawcy ze względu na wypadające święta
kalendarzowe.
4) W przypadku dostarczenia przez Dostawcę mat nieodpowiadających wymogom, więcej niż
dwukrotnie oraz nie dokonania terminowej wymiany mat za wyjątkiem sytuacji zawartych w
pkt. 3.Zamawiający może rozwiazać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia na
koniec miesiaca kalendarzowego.
2. Zamawiający wyraża zgodę na sprawdzenie przez Dostawcę prawidłowości używania mat
oraz umożliwienie dostępu do pomieszczeń, w których one się znajdują.
§ 4. Obowiązki i prawa Zamawiajacego
1. Do obowiązku Zamawiającego należą:
1) terminiowe regulowanie należności, zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej
umowie,
2) sprawdzanie stanu przekazywanych mat do używania, ich zgodności ze specyfikacją
określoną w Umowie i każdorazowo poświadczanie ich przyjęcia podpisem na liście
przewozowym, którego kopia pozostaje u Zamawiającego,
3) używanie mat zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie przemieszczanie mat z miejsca
określonego w § 1 ust.1 kolumna "miejsce wyłożenia maty" niniejszej Umowy, bez pisemnej
zgody Dostawcy.
4) niezwłoczne zawiadomienie Dostawcy w przypadku utraty lub zniszczenia maty.
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2. W przypadku utraty lub zniszczenia mat z przyczyn, za które odpowiedzialny jest
Zamawiający nastąpi wypłacenie Dostawcy odszkodowania w wysokości określonej w § 1
ust. 1 kolumna "wartość maty cena netto plus należny podatek VAT" niniejszej umowy.
3. Po wygaśnięciu umowy, niezależnie od przyczyn wygaśnięcia, Zamawiający zobowiazany
jest niezwłocznie zwrócić maty w stanie niepogorszonym, z wyjatkiem pogorszenia
wynikajacego z prawidłowego używania mat.
§ 5. Postanowienia końcowe.
1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, sporządzonym na piśmie, z terminem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Niniejsza umowa zawarta na okres 3 lat i obowiązuje od dnia 15 maja 2016 roku do
dnia 14 maja 2019 roku.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
5. Strony zobowiazują się polubownie rozstrzygać wszelkie ewentualne spory powstałe
między nimi. W przypadku skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego, sądem
rozstrzygającym będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa zostałą sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden dla Dostawcy.
7. Inergralną częścią umowy stanowi załącznik :
- formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 1,

Zamawiający

Dostawca
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