Załącznik 3

(PROJEKT UMOWY)

UMOWA
zawarta w dniu ……………. 2018r.
pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Miejsko – Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jaśle,
ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło, NIP 685-19-50-176, REGON 370444581 zwanym w treści umowy
"Zamawiającym", w imieniu którego działa:
Dyrektor - Robert Snoch
a: ………………… z siedzibą …………………………, ul. …………………………..
NIP : ………………………….. REGON : ……………………
zwaną w treści umowy "Wykonawcą", w imieniu którego działa: …………………….
§1
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy
według Oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy – postępowanie w trybie zapytania
ofertowego – na dostawę odzieży medycznej i obuwia dla personelu medycznego.
§2
1. Wartość umowy netto – …………… zł (słownie: ……………………………………… złotych).
2. Wartość umowy brutto – ………….. zł (słownie: ……………………………………… złotych).
3. Wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT do cen jednostkowych netto ujętych
w załączniku nr 1 do umowy zgodnie obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.
4. W cenach jednostkowych netto zawierają się wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy.
§3
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do …….. 2018r.
§4
1. Należność za wykonaną usługę płatna będzie przelewem na podstawie faktury VAT wystawiona
przez Wykonawcę na konto podane na fakturze.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania należności na konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty otrzymania faktury.
§5
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia,
że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez
Zamawiającego w specyfikacji przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej
jakości.
2. Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia.
3. Niniejszy dokument stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
§6
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a/ w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 2 umowy, za każdy dzień
zwłoki z tytułu nieterminowego wykonania usługi
b/ w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 2 umowy, z tytułu odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa

cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§8
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią
poprzez udzielenie cesji, poręczenia, faktoringu i inn. bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku o którym mowa w pkt1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Strony mogą zmienić postanowienia umowy w formie pisemnego aneksu.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 11
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla
siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
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