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UMOWA …...............

Zawarta w Trzebnicy w dniu ….......................... pomiędzy:
Szpitalem  im.  Św.  Jadwigi  Śląskiej  w  Trzebnicy,  55-100  Trzebnica,  ul.  Prusicka  53-55,
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
i  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla
Wrocławia – Fabrycznej  we Wrocławiu,  IX Wydział  Gospodarczy KRS pod numerem KRS:
0000033125 reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………….......

zwanym dalej „Zamawiający" 

a 
….......................................................................................................................................................

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

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

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

zwanym  dalej „Wykonawcą",
o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  papier wielofunkcyjny do
drukarek  komputerowych  oraz  urządzeń  kserograficznych  typu  ksero  wg  potrzeb
Zamawiającego.  Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy, który wraz z zaproszeniem do składania ofert stanowi integralną część
umowy.

2. Rzeczywiste  ilości  materiałów  biurowych  będę  wynikać  z  bieżącego  zapotrzebowania
Zamawiającego.

§2

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy, tj. od …........................... do …...............................

§3

1. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami, a wielkość  każdej partii wynikać
będzie  z  jednostronnych  dyspozycji  Zamawiającego,  zgłoszonych  na  piśmie  przez
uprawnionego pracownika Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od dnia
zgłoszenia dyspozycji przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

3. Odbioru zamówionego towaru dokonywać będą uprawnieni pracownicy Zamawiającego.
4. Wszystkie  dostarczane  materiały  biurowe  muszą  być  fabrycznie  nowe  i  nie  mogą  być

przedmiotem praw osób trzecich.
5. Nazwa towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą w specyfikacji

zamówienia. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z umowy i
formularza ofertowego.
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§4

1. Cena  umowna,  jest  to  cena  jednostkowa  netto

a)  1  ryzy  papieru  (500  kartek)  format  A4,  o  kwocie  wynoszącej  ..…................

b)  1  ryzy  papieru  (500  kartek)  format  A3  o  kwocie  wynoszącej  ..…................

c)  1  ryzy  papieru  (500  kartek)  format  A5,  o  kwocie  wynoszącej  ..…................

plus należny podatek VAT.

2. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa
brutto,  cena  jednostkowa  netto  pozostanie  niezmieniona  i  obowiązuje  przez  cały  okres
trwania umowy.

3. Cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym cenę netto,
transport do miejsca dostawy, ubezpieczenie, cło, podatek VAT.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby fabrycznie nowe i wolne od wad.
2. Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonego towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w

obecności przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia na własny

koszt  i  ryzyko  do  Magazynu  Gospodarczego  znajdującej  się  w  budynku  Szpitala
przy ul. Prusickiej 53-55 w Trzebnicy.

4. Reklamacje  z  tytułu  jakości  lub  ilości  będą  składane  przez  Zamawiającego  faksem  do
Wykonawcy, niezwłocznie po stwierdzeniu wad wyrobów lub braków ilościowych, ale nie
później  niż  w  okresie  ważności  towaru.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego
potwierdzenia otrzymania faksu.

5. Reklamacje Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni
od  daty  jej  otrzymania,  a  po  bezskutecznym  upływie  tego  terminu  reklamacja  uważana
będzie za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

6. W  przypadku  stwierdzenia,  że  dostarczone  towary  nie  odpowiadają  wskazanym  w
zaproszeniu  do  składania  ofert  wymaganiom  jakościowym  lub  posiadają  ukryte  wady,
Zamawiający może od umowy odstąpić, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o
§7.

§6

1. Każdorazowo,  za  częściowe  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie wg cen jednostkowych określonych §4 pkt. 1, w terminie do 60
dni od daty otrzymania faktury Wykonawcy. 

2. Zapłata  należności  nastąpi  przelewem  na  rachunek

Wykonawcy: ................................................................................................................................

3. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
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a) za  opóźnienie  w  dostawie  materiałów  biurowych  w  wysokości  10  zł  za  każdy  dzień
opóźnienia,  w  stosunku  do  terminu  dostawy  określonego  w  dyspozycji  Zamawiającego
zgodnie z §3 ust. 2.

b) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  lub  niezgodności  z  warunkami  zamówienia  zgłoszonych
przez Zamawiającego zgodnie z §5 ust.  5 w wysokości 10 zł  za każdy dzień  opóźnienia
liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 10 % wartości umowy brutto.

d) za odstąpienie przez Wykonawcę  od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w
wysokości 10% wartości umowy brutto.

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych przez
Zamawiającego kar umownych z należności wynikających z faktur VAT, wystawionych przez
Wykonawcę.

§8

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę w następujących przypadkach:

a) jeżeli  Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi, wykonuje je niezgodnie z przyjętymi
przez obie strony w umowie zasadami realizacji, 

b) rażącego  naruszenia  postanowień  umowy,  m.in.  pięciokrotnej  nieterminowej  realizacji
dostaw przekraczających każdorazowo 48 godzin,  albo też pięciokrotnej  dostawy towaru
niezgodnego z zamówieniem lub zwłokę w usunięciu wad towaru.

2. Oświadczenie  Zamawiającego  o  odstąpieniu  od  umowy  wymaga  formy  pisemnej  wraz
z uzasadnieniem.

3.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku określonym w §5 ust. 6. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku żadne
roszczenie odszkodowawcze.

§9

1. Strony składając podpis na niniejszym dokumencie oświadczają,  że znają  swoje obowiązki
wynikające z Umowy.

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony
w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia wszelkie spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Szpital im.
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają  zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

5. Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla  Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:

    
     …………………………               ..………………………….
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