Załącznik nr 3

UMOWA
Zawarta w dniu ………………… w Jaśle pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Miejsko Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jaśle
ul. Mickiewicza 4 reprezentowanym przez Dyrektora Roberta Snocha zwanym dalej
"Zamawiającym"
a
……………………………………………..
reprezentowanym przez …………………….........................................................zwanym dalej
"Dostawcą" o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest "…………………………………………………………….".
2. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
strony ustaliły cenę za cały przedmiot umowy na kwotę………………………. brutto
(słownie: ………………………………………..)
3. Kwota określona w pkt 2 jest kwotą ostateczną, sumaryczną ceną obejmującą
wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatek od
towarów i usług).
§2
1. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego na konto Dostawcy podane na fakturze na
postawie uprzednio spisanego protokołu zdawczo - odbiorczego w terminie 30 dni.
2. W przypadku nieterminowej zapłaty za wystawioną fakturę Dostawca może naliczyć
odsetki ustawowe od wartości niezapłaconej faktury.
§3
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wymienionego w
§ 1 własnym transportem do siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie koszty związane z dostawą i ryzykiem uszkodzenia przedmiotu zamówienia
do siedziby Zamawiającego ponosi Dostawca.
§4
1. Dostawca zapewnia zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia jest
zgodny z proponowanym w ofercie.
2. Zamawiający wstrzyma się z odbiorem przedmiotu zamówienia jeżeli nie spełni on
wymagań dotyczących charakterystyki zgodnej z przedmiotem zamówienia.
3. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe przedmiotu
zamówienia na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dostawcę o ujawnionych wadach
przedmiotu zamówienia w ciągu trzech dni od ich ujawnienia.
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§5
1. Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
Dostawca zapłaci Zamawiającemu:
a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w umówionym terminie w wysokości
0,3% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zapłaci Dostawcy:
a) za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych.
§6
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego
jeden dla Dostawcy.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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