złącznik nr 4
UMOWA NR -wzór
zawarta w dniu …………… w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z poźn. zm.) pomiędzy:
Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15,
zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa:
…………………………………………………………………………………………..
a firmą …………………………………………………………………………………..
z siedzibą ……………………………………………………………………………….
wpisaną do………………………………………………………………………………
NIP……………………

REGON……………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu której działa:
…………………………………................................................................……….......….
Zakup częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżet państwa
§1
1.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły biurowe do Ministerstwa Zdrowia,

zgodnie z ofertą z dnia ......................................, w partiach i terminach określonych przez
Zamawiającego.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część
umowy.
2. Wykonawca będzie dostarczać artykuły na własny koszt i odpowiedzialność do magazynu
Zamawiającego - Ministerstwo Zdrowia w Warszawie, ul. Miodowa 15, w ilościach
zgłoszonych faksem przez Zamawiającego.
3. Do obowiązków Wykonawcy – w ramach ceny dostawy – należy transport, rozładunek
i złożenie artykułów w magazynie Zamawiającego.
4. Dostawa będzie następować w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia złożenia przez
Zamawiającego, zamówienia faksem, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -13:00,
a w sytuacjach szczególnych również w innych dniach i godzinach.

5. Zamawiający wyznacza swego przedstawiciela p. ......................... do bezpośrednich
kontaktów przy wykonywaniu umowy.
§2
1. Wartość umowy w zł wynosi: ............... zł (słownie:............. zł), w tym VAT ................. %.
2. Wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość umowy może ulec zmniejszeniu, stosownie
do faktycznych wielkości dostaw do Zamawiającego, przy zachowaniu cen podanych w
ofercie. Zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany umowy.
3. Wartość, określona w ust. 1, zawiera wszelkie należności Wykonawcy za dostawę, w tym
m. in.: koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia do miejsca dostawy, koszty rozładunku i
złożenia artykułów w magazynie.
§3
1. Strony ustalają płatność za każdą wykonaną dostawę partii artykułów.
2. Wykonawca wystawia fakturę niezwłocznie po wykonaniu dostawy.
3. Zamawiający dokona zapłaty za dostawę przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania
faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez
Zamawiającego.
§4
W przypadku dostarczenia artykułów innych niż określone w ofercie lub nienależytej jakości,
Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej ich wymiany na odpowiednie na własny
koszt.
Do opóźnienia w wymianie artykułów mają zastosowanie postanowienia § 5 ust. 1 niniejszej
umowy.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 % wartości dostawy za
każdy, choćby rozpoczęty, dzień opóźnienia w dostawie. Jeżeli zwłoka w dostawie
przekroczy 5 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca jest
zobowiązany do zapłaty, na pisemne wezwanie Zamawiającego, kary umownej w wysokości
10 % wartości niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Zamawiającemu przysługuje od
niego kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3. Kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadkach gdy kara umowna nie pokryje
wyrządzonej szkody.

4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej przez złożenie
oświadczenia drugiej stronie.
§6
1. Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez strony
polubownie, a w przypadku niemożności porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks cywilny i ustawy. Prawo zamówień publicznych
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2012 r.
2. Umowa wygasa z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, lub wcześniej – w razie
zrealizowania wartości umowy określonej w § 2 ust.1.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu
określonego w ust.1, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
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