UMOWA nr …………/2011
na zakup pasków do analizy moczu
projekt umowy /załącznik/
W dniu ……….. 2011 r. w Sokołowie Podlaskim została zawarta umowa
pomiędzy:Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą:
08-300 Sokołów Podlaski ul.ks.Jana Bosko 5, zwanym dalej zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Krzysztof Lubiński

- Dyrektor

a firmą
……………………………………. z siedzibą:
……………………. zarejestrowaną w KRS………….
zwaną dalej dostawcą, reprezentowaną przez:
..........................................................................
...........................................................................
Umowę, strony zawierają na okres 3 lat,licząc od daty podpisania umowy tj od
dnia ……….2011 r. do dnia…………….2014 r.
Umowa jest zawarta na podstawie postępowania prowadzonego zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst
jednolity –Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r nr 113 ,poz.759) w trybie przetargu
nieograniczonego.
§1
1/ Zamawiający kupuje a dostawca sprzedaje i będzie systematycznie dostarczać
do magazynu szpitala w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Jana Bosko nr.5 paski do
badania moczu w asortymencie i po cenach zawartych w ofercie, która jest
integralną częścią umowy i stanowi jej załącznik.
Kwota umowy wynosi:………………………………………………..
2/Ceny jednostkowe netto dostarczanych pasków nie będą podwyższane w
okresie trwania umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto tylko w
przypadku wprowadzenia nowej urzędowej stawki podatku VAT.
3/Dostawca oświadcza, że paski do moczu są dopuszczone do obrotu i używania
i spełniają wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych.

§2
1/Systematyczna dostawa pasków do badania moczu będzie realizowana w
czasie do 7 dni od chwili złożenia zamówienia, loco magazyn szpitala, na koszt i
ryzyko dostawcy.
Do pierwszej dostawy będą załączone świadectwa dopuszczenia do stosowania
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz instrukcje w języku polskim.
2/Zamówienia mogą być składane korespondencyjnie, faksem lub telefonicznie.
3/Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień uzupełniających
zgodnie z art. 67 ust.1 punkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi
zmianami Prawo zamówień publicznych. Dostawca będzie realizować
zamówienia uzupełniające po cenach przewidzianych w ofercie.
4/W przypadku reklamacji, podstawą jej rozstrzygnięcia będą ogólnie
obowiązujące przepisy. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji, zamawiający
wstrzyma zapłatę faktury.
5/W przypadku powtarzających się reklamacji, zamawiający będzie miał
prawo do rozwiązania umowy .Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
6/Płatność faktur będzie realizowana przelewem w okresie 30 dni
licząc od daty dostawy towaru, na rachunek dostawcy...........................
.............................................................................................
§3
1/Ustala się karę umowną za odstąpienie przez dostawcę od umowy w
wysokości 10% wartości umowy, płatną zamawiającemu, jeśli nie ponosi on
winy za zerwanie umowy.
2/Kary umowne płatne zamawiającemu za nieterminowe dostarczanie
odczynników, określa się w wysokości 0,5% od wartości nie dostarczonego
towaru za każdy dzień zwłoki.

§4

Spory wynikłe z niewłaściwej realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać
Sąd Gospodarczy w Siedlcach.
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY

…………………….

DOSTAWCA

………………………

