UMOWA nr
zawarta w Warszawie, w dniu

/2015

r.,

pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Warszawa- Ursynów,
z siedzibą w Warszawie, 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,
wpisanym do KRS w dniu 9 października 2001r. pod numerem 0000049900,
NIP: 951-19-98-375, REGON: 017185839,
reprezentowanym przez:
Dyrektora
- Grażynę Napierską,
Głównego Księgowego
- Magdalenę Antonowicz,
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a
Firmą
z siedzibą
ul. , wpisaną do KRS w dniu
NIP 6342815576, REGON 243187929,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu zwaną w treści umowy Wykonawcą

r., pod numerem

§1
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i sukcesywna dostawa mikrokuwet do
oznaczania glukozy z palca oraz roztworów wodnych – test glukotrol, zwanych dalej
„towarami”, do aparatów firmy HemoCue typ GL 201+, użytkowanych przez
Zamawiającego w Centralnym Laboratorium Analitycznym w Warszawie przy ul.
Romera 4, zwanym dalej „CLA”, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertę z dnia

2.Szczegółowy wykaz asortymentowo-ilościowy objęty umową i ceny
określa oferta o której mowa w ust.1,stanowiaca załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie realizację przez Wykonawcę składanych
zamówień na asortyment określony w załączniku nr 1, przy czym
zamówione ilości będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego i
mogą być różne od okreslonych w tym załączniku .Zamawiajacy gwarantuje
zakup minimum 20% wartości umowy.
§2
Termin realizacji umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązywać będzie strony od dnia.01.2015
do dnia
.01.2016r

§3
Ogólny stan przedmiotu umowy






Wykonawca oświadcza, że towary będące przedmiotem umowy:
są w pełni kompatybilne z aparaturą HemoCue typ GL 201+ wykorzystywaną
przez Zamawiającego w CLA,
został dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
stanowią wyroby medyczne w rozumieniu przepisów o wyrobach medycznych.
Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego do dołączenia
dokumentów potwierdzających oświadczenia zawarte w ust. 1 (atesty, certyfikaty,
świadectwa, itp.).
§4
Sposób wykonania dostawy








Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy z należytą starannością, przy
zastosowaniu środków transportu adekwatnych do rodzaju dostarczanych
towarów.
Ryzyko i koszt dostarczenia towarów obciążają Wykonawcę, z tym, że:
jeżeli wartość jednorazowego zamówienia nie przekroczy 1.000,00zł (słownie:
jeden tysiąc złotych), koszt transportu pokryje Zamawiający,
jeżeli wartość jednorazowego zamówienia przekroczy 1.000,00 (słownie jeden
tysiąc złotych), koszty transportu pokryje Wykonawca.
Towary powinny być dostarczane Zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu
W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru,
Wykonawca , na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się w terminie 7
dni od dnia zgłoszenia, na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od
wad i uszkodzeń.
§5
Termin realizacji dostawy







Dostawy towarów przez Wykonawcę odbywać się będą sukcesywnie do CLA w
dni robocze w godz. 8 – 14, na podstawie pisemnych zamówień określających
każdorazowo wielkość dostawy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie do 7 dni od złożenia
zamówienia przez Zamawiającego.
Termin dostawy określony ust. 2 może zostać odpowiednio przedłużony, jeżeli
zostanie opóźniony wskutek zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej
terminowe wywiązanie się przez Wykonawcę ze zobowiązań umownych, w
szczególności z powodu klęski żywiołowej, katastrofy lądowej, morskiej lub
powietrznej, wojny, terroryzmu lub zbrojnych rozruchów, mających miejsce w
kraju wytworzenia towarów lub ich części (podzespołów) albo na drodze ich
transportu.
O przypadku zaistnienia siły wyższej Wykonawca poinformuje niezwłocznie
Zamawiającego, uzgadniając jednocześnie nowy termin dostawy.
§6
Termin ważności

Termin ważności dostarczonych towarów nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od
daty dostarczenia go do Zamawiającego, co winno być zamieszczone na opakowaniu.

§7
Warunki płatności
1 Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi
zł
(słownie:
)
2.Wynagrodzenie o którym mowa w ust .1 zawiera należyty podatek VAT.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu
4. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę, każdorazowo po zgodnym z umową
wykonaniem dostawy do rąk Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty przelewem w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy.
6. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura przez
Wykonawcę.
7. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§8
Kary umowne
 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. w wysokości 10% łącznej ceny brutto umowy określonej w załączniku do
umowy – z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
2. w wysokości 0,2% ceny brutto niedostarczonych towarów określonych w
załączniku do umowy – z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zamówionej dostawy w terminie wynikającym z umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
 Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
karę umowną, w razie poniesienia szkody wyższej, na zasadach ogólnych.
§9
Postanowienia końcowe.









Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać
cesji wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
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.
Strony ustalają następujące adresy doręczeń korespondencji w związku z
wykonywaniem umowy:
Zamawiający: 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,
Wykonawca:
Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

