
Projekt umowy

U M O W A   NR /.........../ 2012 ..........
     na dostawę druków dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w 

Lublinie.

zawarta w Lublinie w dniu ......................2012 roku pomiędzy:
Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Lublinie, 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, NIP: 712-241-34-74,
Regon : 431018621 zarejestrowanym w  Rejestrze w Sądzie Rejonowym w Lublinie,XI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000005890 reprezentowaną przez:
Lek.med. Zdzisława Kuleszę - Dyrektora
Zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
............................................................................................................................................................
z siedzibą w ........................................ adres .....................................................................................
NIP ....................................................... REGON .............................................................................
Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym – Sądzie Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
W ................................. pod numerem............................... z dnia ........................ (jeżeli Spółka z o.o. 
to także wysokość kapitału zakładowego, jeżeli Spółka Akcyjna dodatkowo wysokość kapitału 
zakładowego i wysokość  kapitału wpłaconego.
 reprezentowanym przez :
....................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

      § 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę druków do magazynu 
Zamawiającego

w asortymencie wskazanym w Ofercie cenowej (Zał. Nr 1) – stanowiącej integralną część 
umowy.
2. Podane w Ofercie cenowej ilości asortymentu są wielkościami orientacyjnymi. Wykonawcy

nie będą przysługiwały żadne roszczenia o realizację ilości tam wskazanych.

§ 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb 
Zamawiającego, w oparciu o jego pisemne zamówienia

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot  zamówienia w terminie nie 
przekraczającym 48 godz. od daty złożenia zamówienia faksem, własnym środkiem 
transportu i na własny koszt – loko do magazynu Zamawiającego – w dni powszednie w 
godz. 800 do 1400 w Lublinie ul. Bursaki 17.

3. Niedotrzymanie określonego w  ust. 2 terminu daje Zamawiającemu możliwość
a. odstąpienia od zamówienia i zakupu danej partii druków u innego wykonawcy, a 

różnicą wartości zamówienia  zostanie obciążony Wykonawca albo 
b. naliczanie kar umownych w wysokości 0,2 % wartości opóźnionego zamówienia za 

każdy dzień opóźnienia
4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tej samej jakości, co poddany ocenie w 

trakcie postępowania przetargowego i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie 
cenowej stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy.  



§ 3
1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostarczonej partii towaru, Zamawiający
       powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do 
       uzupełnienia braków w ciągu 24 godz. od otrzymania informacji o brakach w godz. 800 do 
1400 
2. Towar wadliwy, uszkodzony, niepełnowartościowy nie nadający się do użytku będzie 

zwrócony Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 24 godz. towar 
pełnowartościowy w godz. 800 do 1400

3. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust.1 lub ust.2 skutkować będzie 
zastosowaniem sankcji, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy.

§ 4

1. Wartość dostawy określa się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę:  ............................netto 
(słownie:............................................................................złotych) plus podatek VAT, 
tj..................zł (słownie:  ............................ złotych). ............ zł  brutto słownie:...................

      .............................. złotych).
2. Wartość dostawy może być mniejsza ze względu na mniejsze potrzeby Zamawiającego , co 

nie skutkuje żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się regulować płatności z tytułu poszczególnych dostaw 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania 
rachunku Wykonawcy.

       4.   Przeniesienie praw lub obowiązków przysługujących Wykonawcy lub obciążających 
Wykonawcę wynikających z niniejszej umowy wymaga wyrażonej na piśmie zgody 
Zamawiającego.

§ 5
1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia __ .02.2012r. do dnia __ .02.2013r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez zamawiającego w każdym czasie z zachowaniem 

             2 – tygodniowego okresu wypowiedzenia.

§ 6
1. Nienależyte  wykonanie umowy lub jej niewykonanie skutkować będzie możliwością 

obciążenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wartości całego 
zamówienia.

2. Gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych, 
Zamawiający ma prawo dochodzić pełnego odszkodowania.

§ 7

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie , której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.3.

3. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy :               
-zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości zamówienia  brutto określonego 
w §  4 ust. 1 umowy.

4. Zmiany umowy przewidziane w ust.3 dopuszczalne są na następujących warunkach : 
– stawka i kwota podatku VAT oraz wartości zamówienia brutto ulegną zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.



 

§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą  umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego

§ 9

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy 
Sąd  w Lublinie

§ 10

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

Załączniki:
1. Oferta cenowa

Wykonawca: Zamawiający:
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