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     Za cznik nr 2 
do Formularza Ofertowego – Projekt Umowy 

 

UMOWA NA SPRZEDA  WRAZ Z DOSTARCZENIEM NASKÓRKOWYCH 

TESTÓW P ATKOWYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK ADU 

OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU  

UL. ARMII KRAJOWEJ 34 97-500 RADOMSKO  

zawarta w dniu ………… w Radomsku, pomi dzy:  
 

Samodzielnym Publicznym Zak adem Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku   

ul. A. Krajowej 34, 97-500 Radomsko, 

NIP …………………..…   REGON ……………….. 

zwanym dalej „Zamawiaj cym”, w imieniu którego dzia a: 

lek. med. Iwona Wajand  – Dyrektor SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku 

a  

firm   

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

NIP .......................................     REGON ............................. 

zwan  w dalszej cz ci umowy „Wykonawc ”, reprezentowan  przez: 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy s  sukcesywne dostawy naskórkowych testów p atkowych, 

zwanych  w dalszej cz ci umowy towarem, zgodnie z Za cznikiem Nr 1 do formularza 

ofertowego – Formularzem asortymentowo-cenowym oraz ofert  Wykonawcy z dnia 

.......................... r., które stanowi  integraln  cz  umowy.  

2. Warto  umowy strony ustali y na kwot :  

.......................(netto)/ s ownie: .................................................................................................../ 

.......................(brutto)/ s ownie: ................................................................................................../ 

3. Dopuszcza si  zmiany postanowie  umowy w przypadku zmiany sposobu 

konfekcjonowania przedmiotu zamówienia przez Producenta, czego Wykonawca nie 

móg  wcze niej przewidzie  (z odpowiednim przeliczeniem ilo ci). Wykonawca dokona 

zamiany asortymentu po zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiaj cego, a w wypadku 
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gdyby zamiana nie by a mo liwa, warto  zamówienia ulegnie zmniejszeniu o warto  

niezrealizowanej z powy szych przyczyn dostawy a Wykonawcy nie przys uguj  z tego 

tytu u adne roszczenia w stosunku do Zamawiaj cego.  

 

§ 2 

1. Ilo  przedmiotu zamówienia wg za cznika asortymentowego wymienionego  

w § 1 umowy podana jest szacunkowo. Ilo  ta mo e ulega  zmianom w trakcie realizacji 

umowy. 

2. W przypadku zrealizowania mniejszej warto ci lub ilo ci przedmiotu zamówienia, ni  

wynika to z okre lonego umow  przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przys uguj  

adne roszczenia w stosunku do Zamawiaj cego.  

3. Osobami upowa nionymi do wzajemnych kontaktów o kompetencji sk adania  

i przyjmowania zamówie  oraz dotrzymywania terminów realizacji dostaw towaru s : 

 ze strony Wykonawcy: ....................................................... tel. : ........................... 

 ze strony Zamawiaj cego: .................................................. tel.: ............................ 

 

§ 3 

1. Realizacja zakupów towaru odbywa  si  b dzie na podstawie zamówienia telefonicznego, 

e-mail b  pisemnego, z onego przez upowa nion  osob  ze strony Zamawiaj cego  

u Wykonawcy. 

2. Wykonawca b dzie dostarcza  sukcesywnie Zamawiaj cemu towar wymieniony  

w § 1 w terminie do 3 dni roboczych od uprzednio z onego zamówienia. 

3. Wykonawca zobowi zuje si  dostarcza  towar obj ty umow  na w asny koszt do siedziby 

Zamawiaj cego bez wzgl du na wielko  zamówienia. 

4. Wykonawca b dzie dostarcza  faktury do zamawianej ka dej partii towaru. 

5. Gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie, Zamawiaj cy zastrzega 

sobie prawo dokonania zakupu od innego Wykonawcy w ilo ci i asortymencie 

niezrealizowanym w terminie dostawy. W takim przypadku warto  zamówienia ulegnie 

zmniejszeniu o warto  niezrealizowanej dostawy. 

 

§ 4 

1. Towar nieodpowiadaj cy normom jako ciowym lub niezgodny z zamówieniem, 

stwierdzonymi w dostawie przez Zamawiaj cego podlega reklamacji. W takim przypadku 
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Wykonawca zobowi zuje si  do wymiany wadliwego towaru na swój koszt w terminie 

maksymalnie do 2 dni roboczych. 

2. W przypadku nieza atwienia reklamacji przez Wykonawc  w terminie okre lonym  

w ust. 1, Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawcy kary umownej w wysoko ci 10% 

warto ci przedmiotu umowy obj tego reklamacj  za ka dy dzie  zw oki ponad termin,  

o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 5 

1. Zamawiaj cy zobowi zuje si  do zap aty nale no ci przelewem na konto podane przez 

Wykonawc  w terminie 14 dni, licz c od daty dostarczenia faktury do Zamawiaj cego. 

2. W sytuacji nieprawid owo wystawionej faktury przez Wykonawc , termin p atno ci,  

o którym mowa w ust. 1 b dzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiaj cego od 

Wykonawcy w ciwie wystawionej faktury koryguj cej 

 

§ 6 

1. W przypadku nieuregulowania nale no ci w terminie okre lonym w § 5 Wykonawca ma 

prawo da  odsetek ustawowych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowi zuje si  do niezbywania wierzytelno ci przys uguj cych wobec 

Zamawiaj cego, bez uzyskania jego pisemnej zgody.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowi zuje si  do utrzymania sta ci cen jednostkowych brutto przez okres 

trwania umowy. 

2. W cenach jednostkowych zawieraj  si  wszystkie koszty zwi zane z dostaw  oraz  

realizacj  niniejszego zamówienia. 

3. W okresie powo anym w ust. 1 zmiana ceny mo e nast pi  wy cznie na podstawie 

zmiany stawek VAT. 

 

§ 8 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie 

le y w interesie Zamawiaj cego, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w terminie 30 dni od powzi cia 

wiadomo ci o tych okoliczno ciach. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca mo e da  wy cznie 

wynagrodzenia nale nego z tytu u wykonania cz ci umowy. 

4. Strony mog  rozwi za  umow  bez podania przyczyny za 1-miesi cznym okresem 

wypowiedzenia, z onym na pi mie. 

 

§ 9 

1. Zakazuje si  istotnych zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyj tkiem: 

 zmian podatku VAT; 

 przekszta ce  w asno ciowych; 

 zmian adresu; 

 konieczno ci poprawienia pomy ek. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejsz  umow  znajduj  zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

1. Zamawiaj cy i Wykonawca podejm  wszelkie starania w celu polubownego 

rozstrzygania wszelkich sporów powsta ych mi dzy nimi a wynikaj cych z umowy lub 

pozostaj cych w po rednim b  bezpo rednim zwi zku z umow , na drodze 

bezpo rednich negocjacji. 

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygni cia sporów na tle umowy, rozstrzygane 

 przez S d w ciwy dla siedziby Zamawiaj cego. 

 

§ 11 

Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze 

stron. 

§ 12 

Do umowy zosta y do czone nast puj ce Za czniki, które stanowi  jej integraln  cz : 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ........................................ wraz z formularzem asortymentowo-

cenowym. 

 

 

…………………………….. ………………………….. 
        ZAMAWIAJ CY   WYKONAWCA 


