UMOWA Nr …. projekt
zawarta w dniu .......................... pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 PUM im. prof. Tadeusza
Sokołowskiego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, ujawnionym w rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009581,
NIP: 852-22-11-119, REGON 000288892, reprezentowanym przez:
Dyrektora – dr n.med. Konrada Jarosza
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
..............................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
Po przeprowadzeniu przez Zamawiającego badania rynku w trybie zaproszenia do składania
ofert i w związku z uznaniem oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą, potwierdzonych
notatką służbową z dnia ……..r.. na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1240 z póź. zm.) zawarta została umowa o treści
następującej:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu - zgodnie z jego pisemnym
(faxem, e-mailem) zamówieniem tonery do SPSK Nr 1 PUM, stanowiące przedmiot
zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia
określonej w załączniku nr 1 o którym mowa w § 1 ust. 1, o 30%. O skorzystaniu z tego
uprawnienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej podając konkretną
zmianę ilości przedmiotu zamówienia. Zmiana będzie mogła następować wielokrotnie
w trakcie obowiązywania umowy.
3. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać ustalonej ilości przedmiotu określonej w § 1 ust
1 i 2.
4. W przypadku, gdy dojdzie do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu w ilości
przekraczającej ustalenia wynikające z § 1 ust 1 i 2 (w tym zwłaszcza gdy zamówienia
dokonają osoby nieupoważnione) i przedmiot ten przed uzyskaniem przez Zamawiającego od
Wykonawcy pisemnej informacji o zaistniałym przekroczeniu zostanie przez Zamawiającego

zużyty, to Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia za tą dostawę. Na wniosek
Wykonawcy będzie ona rozliczona jako darowizna na rzecz Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy dojdzie do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w
ilości przekraczającej ustalenia wynikające z ust. 1 i ust.2 i przedmiot ten nie zostanie jeszcze
zużyty Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie na własny koszt odebrać go od
Zamawiającego.
6. Zamawiający ma możliwość korygowania (zmiany) asortymentu i ilości przedmiotu
zamówienia na inny wymieniony w załączniku ofertowym do wysokości zamówienia brutto
w ramach umowy.
§2
1. Przedmiot umowy dostarczany będzie po cenach podanych w załączniku Nr 1
stanowiącym integralną część umowy.
2. Wartość umowy wynosi:...........zł netto, co daje… zł brutto.
3. Ceny pozostają niezmienne przez czas trwania umowy, z zastrzeżeniem możliwości ich
obniżenia.
4. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§3
1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem Wykonawcy nieodpłatnie, na jego
koszt i ryzyko stosownie do wskazań Zamawiającego do Magazynu Materiałowego SPSK Nr 1
PUM, ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie oraz Magazynu medyczno-materiałowego w SPSK nr
1 PUM w Policach na ul. Siedlecką 2 w ciągu 3 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
2. Do składania pisemnych (faxem, e-mailem) zamówień, o których mowa w ust. 1
Zamawiający upoważnia następujące osoby:
a. Kierownik Działu Zaopatrzenia
b. Pracownik Działu Zaopatrzenia
3. Zamówienia będą składane w następujące dni tygodnia: poniedziałki, środy i piątki.
4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:
............................................ tel. ........................., e-mail: ………………………………………………………..
§4
1. Zapłata za dostarczony towar będzie dokonana przelewem w ciągu 60 dni od daty
dostarczenia faktury.
Fakturę VAT Wykonawca dostarcza łącznie z towarem. Na fakturze należy wskazać numer
umowy oraz nr katalogowy danego towaru. Faktura może dotyczyć wyłącznie przedmiotowej
umowy.
2. Nazwa podana na fakturze musi być tożsama z nazwą określoną w opisie przedmiotu
zamówienia znajdującym się w zaproszeniu do składania ofert.
3.Wykonawca zobowiązany jest nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu do odbioru na własny
koszt i ryzyko z siedziby Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu
informatycznego celem ich unieszkodliwienia.

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych.
2. Zamawiający ustala następującą procedurę reklamacji oraz naliczania kar umownych:
1) W przypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny ze szczegółowym formularzem
ofertowym (na tę okoliczność składają się m.in. sytuacje, gdy producent materiału jest inny
niż w szczegółowym formularzu cenowym):
- Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo
- Faktura zostanie skorygowana o nieprawidłowe pozycje
- Towar niewłaściwy będzie do odbioru w magazynie materiałowym Zamawiającego
- Wykonawca w terminie 24 godzin od otrzymania informacji ma obowiązek
dostarczyć właściwy towar, zgodny z opisem zawartym w szczegółowym formularzu
ofertowym
- Za niedostarczenie w terminie wskazanym w tiret 4 powyżej właściwego towaru
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 50 zł za każdy dzień
opóźnienia
2) W przypadku, gdy dostarczony towar jest uszkodzony:
- Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo
- Wykonawca w terminie 48 godzin od otrzymania informacji ma obowiązek dostarczyć
towar bez wad.
- Za niedostarczenie w terminie wskazany w tiret 2 powyżej towaru bez wad, Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia
3) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionego towaru Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii zamówionego towaru za
każdy dzień opóźnienia, jeżeli przedmiot umowy nie został dostarczony w terminie
z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający (opóźnienie w
dostawie występuje wtedy gdy Wykonawca dostarczył mniej niż 60% zamówionej
partii towaru, w przeciwnym wypadku ma zastosowanie regulacja z pkt 3 lit. b;
b) w wysokości 2,0 % wartości brutto niedostarczonej partii zamówionego towaru za
dostarczenie go w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe), za
każdy taki przypadek;

4) W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia urządzenia drukującego, do którego został
zamontowany towar dostarczony przez Wykonawcę:
- Wykonawca zostaje zawiadomiony mailowo o uszkodzeniu urządzenia, w którym
zastosowano dostarczony przez niego towar.
- Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych (w dniach od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) ustosunkowuje się do stwierdzonej przyczyny
uszkodzenia.
a) W przypadku uznania przez Wykonawcę, że przyczyną uszkodzenia jest
zastosowanie materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę, Wykonawca ma
obowiązek naprawy urządzenia, w którym go zastosowano oraz wymiany materiału, który
był przyczyną uszkodzenia na taki sam bez wad.

Uszkodzony sprzęt zostanie przekazany Wykonawcy przez Dział Informatyki, protokołem
przekazania. Czas wykonania naprawy ustala się na 15 dni roboczych licząc od daty protokołu
przekazania sprzętu.
- za opóźnienie w naprawie urządzenia, w którym zastosowano wadliwy towar, Wykonawcy
zostanie naliczona kara w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia,
b) W przypadku nie uznania przez Wykonawcę, że przyczyną uszkodzenia jest
zastosowanie materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę:
- Urządzenie w którym zastosowano wadliwy towar zostanie przekazane do zewnętrznego
serwisu celem ustalenia co jest przyczyną uszkodzenia.
- Koszt naprawy urządzenia oraz wymiany materiału eksploatacyjnego na wolny od wad
poniesie Wykonawca w przypadku, gdy serwis zewnętrzny potwierdzi, że przyczyną
uszkodzenia jest towar dostarczony przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto
niewykorzystanej części umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
5. Kary umowne naliczone Wykonawcy ogółem nie mogą przekroczyć 20 %
umowy brutto.

wartości

6. Kary umowne są należne Zamawiającemu bez względu na fakt poniesienia szkody.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania naliczonych kar umownych oraz
kosztów naprawy lub wymiany materiału eksploatacyjnego na wolny od wad, o których
mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy.
§6
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, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
§7
1. Umowa została zawarta na okres od ............ r. do ................... r.
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w
przypadku braku wykorzystania ilościowego przedmiotu umowy. Przedłużenie okresu
obowiązywania umowy nastąpi na skutek jednostronnego oświadczenia Zamawiającego.
Zamawiający może składać takie oświadczenie wielokrotnie, z tym, że na skutek takich
oświadczeń ogólny okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć okresu 12 miesięcy
od ostatniego dnia obowiązywania umowy.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie.
§9
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 10
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

