Umowa
nr SPZOZ-V/09/8/15

na dostawę „Dostawa dozowników i koszy metalowych w ramach rozbudowy,
przebudowy i doposażenia – III etap modernizacji Szpitala Powiatowego
w Krotoszynie”
Zawarta w dniu …………. r. w Krotoszynie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie , Nr KRS 000 000 2750, NIP 621-15-36-551
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” w imieniu którego działają:
1. Dyrektor
2. Główny Księgowy -

lek. Paweł Jakubek
mgr Michał Krzyżański

a
…………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
KRS ……………….. ;

REGON ………………. ;

NIP ……………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” w imieniu, którego działają :
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………

Podstawa zamówienia
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty
z dnia …………. r. wraz z załącznikami, sporządzonej na podstawie zapytania ofertowego
o udzielenie zamówienia publicznego na. „Dostawa dozowników i koszy metalowych w
ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia – III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie” , przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę.
Przedmiot umowy
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa:
1.nw. dozowników:
- dozownik firmy TORK do ręczników typu ZZ na 1 składankę
szt.
- dozownik firmy TORK do papieru toaletowego typu JUMBO
szt.
- dozownik łokciowy do mydła i płynów dezynfekcyjnych DERMADOS
z plastikową pompką firmy ECOLAB
szt.
- dozownik do mydła AM 800
szt.
- wszystkie dozowniki koloru białego,
2. Kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym, poj. 20 litrów ,
zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro – stal nierdzewna
szt.
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§ 2
1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie dostarczony przez Wykonawcę na jego
koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Dostawa będzie zrealizowana w okresie do 26.11.2015 r.
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy
cenę ustaloną w oparciu o Formularz Ofertowy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie po dostarczeniu i protokolarnym przejęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie do 30 dni licząc od daty wpłynięcia faktury
VAT do Zamawiającego.
3. Zgodnie z formularzem ofertowym wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi:
Wartość netto ………… zł. + kwota VAT . - …………… zł,
Cena brutto ………….. zł.
Cena brutto słownie – ………………… ………
4. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku:
................................................................................................................................................
Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT; nr NIP 621-15-36-551.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT; nr NIP: ............................
Gwarancje
§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiającemu towar wolny od wad .
2. Dostarczony sprzęt podlega gwarancji na okres 12 miesięcy .

Postanowienia ogólne
§ 5
Wykonawca nie może bez wyrażenia pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dokonywać cesji wierzytelności finansowych
związanych z realizacją niniejszej umowy. Podmiot, który utworzył zakład, wydaje zgodę
albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania
świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po
zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
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Postanowienia końcowe
§ 6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy,
będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, przed Sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 7
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………………

……………………………….

Pieczęć i podpis Zamawiającego

Pieczęć i podpis Wykonawcy
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