Załącznik nr 3
UMOWA NR
Zawarta w dniu ……… w Bystrej pomiędzy:
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2, działające na podstawie wpisu
do KRS: 0000114709, NIP: 937-00-10-797 Regon: 000640923, reprezentowanym przez: Dyrektora - Urszulę
Kuc zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
………………………………………………….. zwanym dalej Przyjmującym zamówienie
§1
Umowa został zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
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§2
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy na rzecz Zamawiającego środków
czystości oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego bezpośrednio do Zamawiającego pod adres
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, Budynek 2c –
Apartamenty Bystra , na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego.
Zamówienia częściowe produktów – według bieżącego zapotrzebowania będą składane telefonicznie pod
numerem /faks …………………….., lub mailowo adres…………………………………………….
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sprzedaży produktów wyszczególnionych w ofercie,
w cenach jednostkowych zgodnych z ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania dowolnej ilości produktów objętych ofertą.
Przyjmujący zamówienie nie ma względem Zamawiającego roszczenia o składanie określonej ilości
zamówień.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji określonego
w załączniku nr 1 zakresu dostaw, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia
postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze
względów ekonomicznych organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia wadliwości produktów, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć
produkty niewadliwe w terminie do 12 godzin od otrzymania reklamacji, złożonej
w dowolnej z form, wskazanych w ust. 2.
§3
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostawy zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od daty
złożenia zamówienia.
Za nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru Zamawiający naliczy Przyjmującemu zamówienia
karę umowna za każdy dzień opóźnienia w dostawie, w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego
zamówienia. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.

§4
Niniejsza umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy od dnia ………………… do dnia ………………………...
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§5
Za zrealizowanie każdego zamówienia Zamawiający zapłaci Przyjmującemu zamówienie kwotę
stanowiącą iloczyn zamówionych produktów i ich cen, określonych w ofercie, stanowiącej załącznik do
niniejszej umowy.
Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie z tytułu wykonania poszczególnych zamówień
częściowych w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
§6
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
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Przyjmujący zamówienie nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę
trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
Wszystkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
§7
Umowa może zostać rozwiązana na piśmie pod rygorem nieważności w każdym czasie przez każdą ze
stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:
1. Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo cenowy

………………………………….
Zamawiający

…………………………………………..
Przyjmujący zamówienie

