
Załącznik Nr 6 do SIWZ z dnia 16.04.2013r. 
WZÓR UMOWY

UMOWA

Zawarta w dniu  …..................r. pomiędzy: 

Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej, 49-100 Niemodlin, ul. Zamkowa 4
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Teresę Adamczyk
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
….......................................................................... 
..............................................................................
reprezentowanymi przez:
...............................................................................
zwanymi dalej  WYKONAWCĄ

§ 1

Przedmiotem umowy jest zaopatrzenie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Niemodlinie w pieluchomajtki, podkłady chłonne celulozowe oraz myjki jednorazowe 
niepodfoliowane.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym 
staraniem, na swoje ryzyko i koszt.

2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana na podstawie zamówień składanych 
faksem lub e-mailem. 

3. Dostawa będzie odbywać się w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od złożenia 
zamówienia (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od stron, Wykonawca nie będzie miał 
możliwości zrealizowania zlecenia w danym dniu, zleci to  wykonanie umowy innemu 
podmiotowi na własny koszt i ryzyko. 

5. Określone w formularzu ofertowym ilości pieluchomajtek i podkładów chłonnych 
celulozowych mają charakter szacunkowy. O faktycznej ilości zamówionych 
pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych oraz myjek jednorazowych 
niepodfoliowanych, decydować będą potrzeby związane z ruchem pacjentów 
przyjmowanych w czasie trwania umowy. 

6. W razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczaniu zaoferowanych wyrobów 
Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o tych samych parametrach lub lepszych i 
w takiej samej cenie. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia co najmniej 80% ilości wyrobów określonej 
w umowie.

§ 3

1. Należność za pieluchomajtki, podkłady chłonne celulozowe oraz myjki jednorazowe 
niepodfoliowane, Zamawiający będzie uiszczał na podstawie faktur wystawianych przez 
Wykonawcę wg cen  przedstawionych w formularzu ofertowym przedłożonym do przetargu.
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2.  Strony postanawiają, że w ciągu całego okresu trwania umowy ustalona cena nie zwiększy 
się. 

3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni po otrzymaniu 
faktury. 

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zleceniodawca zastrzega sobie prawo 
negocjowania kolejnego terminu. 

5. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w określonym terminie, Wykonawca może 
naliczyć ustawowe odsetki, natomiast nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody 
Zamawiającego.

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie powtarzającego się nie 
dostarczania artykułów będących przedmiotem umowy.

§ 5

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:
1. 0,2% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki.
2. 5000,00 zł za odstąpienie Zamawiającego od umowy w przypadkach, o których mowa w §4.

§ 6

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonane za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. Spory, które mogą wynikać na tle realizacji niniejszej umowy 
strony będą starały się załatwić polubownie, a jeżeli nie osiągną porozumienia, spory będą 
rozstrzygane przed sądami. 

§ 7

Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy.

§ 8

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy od  …...............r. do …...............r. 

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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