
UMOWA

Zawarta na podstawie art. 535 i następnej ustawy z dnia 23 kwietnia 1961r.Kodeks Cywilny (Dz. U nr.2014)
w związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity), 
w dniu  ……... 2021 roku pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu przy ul. St. Batorego 15
będącym samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Wydział
VIII Gospodarczy Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem:

KRS: 0000050872
NIP: 626-25-11-259

w imieniu, którego działa: 

1.   Dyrektora - Kornelia Cieśla
2.   Główną Księgową - Karina Kusz  
zwanym w treści umowy „ Kupującym” 
a

Firma……….. w ……. przy ul. …………., 

REGON : 
NIP: 

w imieniu, którego działa: 

1. Właściciel – …………..

zwanym w treści umowy „ Sprzedającym” 
o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot Umowy

      1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odzieży dla personelu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 
          w Bytomiu.
          
      2. Sprzedający gwarantuje, że zamawiana odzież jest fabrycznie nowa, nie ma wad i jest zgodna
          z normami obowiązującymi w kraju kupującego oraz jest zgodna ze specyfikacją.
          
          .
      3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr1.

§ 2. Termin wykonania umowy

      Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy. 

§ 3. Wartość umowy

       1. Strony uzgadniają całkowitą wartość umowy na łączną kwotę ……………… zł brutto

        (słownie: ………………………)
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      2. Powyższa kwota obejmuje:

 Wartość należnego podatku VAT;
 Koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu;
 Koszty transportu do siedziby  Kupującego;
 Koszty ubezpieczenia dostawy.

§ 4. Rozliczenie dostawy

       1. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie na podstawie zamówień           
           Kupującego, w ilościach przez niego wskazanych.  

       2. Potwierdzenie wykonania dostawy nastąpi każdorazowo na podstawie odbioru przedmiotu  
           zamówienia poprzez potwierdzenie tegoż faktu przez osobę wskazaną przez Kupującego tj.   
           Magazyniera ( w Magazynie Głównym).

§ 5. Wynagrodzenie 

1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za każdą dostawę objętą niniejszą umową w terminie 30 dni 
      od daty otrzymania faktury poszczególnych partii wg zamówienia.
      
2.   Płatność zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na konta Sprzedającego podanej 
       na fakturze.
3.   Za datę płatności strony ustalają datę obciążenia rachunku Kupującego.

§ 6. Zobowiązania Kupującego

        1. Kupujący zobowiązany jest  do uczestnictwa w konsultacjach,  które  okażą się  niezbędne dla
zapewnienia właściwego wykonania umowy. 

§ 7. Zobowiązania Sprzedającego

1. Sprzedający zobowiązany jest  do uczestnictwa w konsultacjach,  które okażą się niezbędne dla
zapewnienia właściwego wykonania umowy.

2.     Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Kupującego zgodnie ze
złożonym każdorazowo zamówieniem na swój koszt w terminie do 14 dni.

3.    Sprzedający zobowiązuje się do realizacji tylko jednego zamówienia na raz. Dopiero po jego
zrealizowaniu będzie realizować kolejne.

4. . Sprzedający  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  wzornika  kolorów oraz  próbek  materiałów,
z  których wykonana będzie odzież.

§ 8. Reklamacje

1. W  przypadku  wystąpienia  niezgodności  z  zamówieniem  lub  wadliwego  towaru,  Kupującemu
przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na wykonaną usługę. 

2. Sprzedający jest zobowiązany do rozstrzygnięcia zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w ciągu
7 dni od chwili zgłoszenia. Udzielenia pisemnej odpowiedzi czy reklamacja zostaje uznana oraz
wskazać sposób jej załatwienia. 

3. W  przypadku  uznania  reklamacji,  wadliwy  towar  lub  partia  towaru  zostanie  wymieniony  na
pełnowartościowy, wolny od wad w terminie nie przekraczających 14 dni, na koszt Sprzedającego.
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§ 9. Kary umowne za nieterminowe realizowanie umowy
         
       1. W przypadku nie zrealizowania dostawy w terminie określonym w umowie lub nie dostarczenie  
           pełnej ilości i rodzaju zamówionego towaru, Kupujący będzie naliczał kary umowne w wysokości 
           0, 5% wartości opróżnionej dostawy za każdy dzień zwłoki. 
           Wysokość kary nie może jednak przekroczyć 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

       2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Sprzedający zapłaci  
           Kupującemu karę umowną w wysokości 0, 5% wartości brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony 
           od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

       3. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn Sprzedającego, to Sprzedający zapłaci karę 
           w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

§ 10. Ustalenia końcowe

1. Przedmiot umowy nie może być przenoszony przez Sprzedającego na osoby trzecie.
2. Należności wynikające z niniejszej umowy łącznie z odszkodowawczymi i odsetkowymi nie mogą   
      być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody  
      Zamawiającego.
3. Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
      (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu 
       w przypadku okoliczności, gdy:

a) Zmiana ta jest korzystna dla Kupującego;
b) Konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności obiektywnych, których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich
skutki są korzystne dla Kupującego;

c) Strony  umowy  uznają  zasadność  wprowadzenia  zmian  do  umowy,  a  zmiany  te  nie  wywołają
niekorzystnych skutków dla Kupującego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji
zamówienia będących podstawą oceny ofert;

4. Zmiana umowy dokonanej z naruszeniem przepisów ust. 3 jest nieważna. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  
      w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
7. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 
      przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią 
      inaczej.
8. Strony ustalają, że dane osobowe oraz wszelkie informacje związane z realizacją niniejszej umowy 
      podlegają rygorom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 
      101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
9. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby 
      Kupującego Sąd Powszechny.
10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, 
       jeden egzemplarz dla Sprzedającego.

Kupujący zastrzega sobie prawo do rozbicia kompletu i wymiany na inny rozmiar.

     
KUPUJĄCY SPRZEDAJACY
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