
 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

Znak sprawy 2/2017/RC 

WZÓR  UMOWY 

Zawarta w trybie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  

kwoty 8 000,00 euro netto, a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

w dniu........................ 2017 roku w Łodzi,  

pomiędzy Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi ul. Felińskiego 7 

działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem  0000050067, NIP 982-02-56-542, 

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Dyrektora -   Żanetę  Iwańczyk 
 

oraz Firmą: 

…………………………………………….. 

z siedzibą  ……………………………  

działającą zgodnie z wpisem do ............................................................. prowadzonego 

przez ...................................................................................................... pod 

numerem………………………., NIP ....................................................... zwaną w dalszej 

treści umowy WYKONAWCĄ  

 reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

§1. Przedmiot umowy 

W rezultacie wyboru oferty w postępowaniu publicznym na udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Dostawa artykułów jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna” w Łodzi ", Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania  następujące  zadanie: 

1.  Dostawa artykułów jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Medycznego 

„Górna” w Łodzi do  miejsca przeznaczenia zgodnego  z  Opisem  Przedmiotu  

Zamówienia  stanowiącym  Załącznik (i)  nr  ……………………………  (ksero w 

załączeniu) do  Zapytania ofertowego o cenę. 



2.  Rozładunek artykułów jednorazowego użytku do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego  w  Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi. 

Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt WYKONAWCY do poszczególnych 

lokalizacji: 

a) ul. Alojzego Felińskiego 7 

b) ul. Tatrzańska 109 

c) ul. Rzgowska 170 

d) ul. Cieszkowskiego 6 

e) ul. Odrzańska 109 

 

§2. Termin realizacji 

1. Rozpoczęcie: od podpisania umowy. 

2. Zakończenie: 31 stycznia 2018r. 

3. Odbiór  przedmiotu  zamówienia  potwierdzający  fakt  jego  dostarczenia  u  

Zamawiającego  nastąpi  na  podstawie  pokwitowania  odbioru. 

§3. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosić 

będzie  

Netto: 

………………………………………. PLN 

 

Brutto:  

………………………………………. PLN 

 

     Podatek VAT: 

………………………………………. PLN 

 

2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres trwania umowy. 

3. Zapłata określona fakturą będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury przez zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktur VAT pod rygorem uznania ich za 

niedostarczone. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi pokwitowanie 

odbioru. 



5. Przelew wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, jak również 

powierzenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

osobie trzeciej wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

7.  Zamawiający ma prawo do potrącania z wynagrodzenia wykonawcy kar umownych 

 opisanych w § 7 Umowy. 

     8.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

 

§4. Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy 

a. Dokonanie odbioru dostarczonego przedmiotu umowy 

§5. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie dostarczał zamawiany asortyment z minimum rocznym 

terminem ważności licząc od dnia dostawy. 

2. Okres ważności artykułu rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru  przedmiotu  zamówienia.  

3. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do trzech dni roboczych od dnia 

złożenia zamówienia. 

§6. Osoby reprezentujące 

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest Dyrektor – Żaneta Iwańczyk 

2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest ……………………….... 

 

§7. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,                    

o którym mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy. 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 

lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w                 

§ 3 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad. 

c. za opóźnienie w wykonaniu umowy Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki. 



2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. 

4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, stwierdzone 

wady i  nieusunięte w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem dowolnie wybranego 

podmiotu, a kosztem tego usunięcia obciążyć Wykonawcę. 

§8. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

a. zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

b. zostanie ogłoszona upadłość lub wszczęte zostanie postępowanie mające na celu 

likwidację firmy Wykonawcy. 

c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

§9. Postanowienia końcowe 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści Zapytania 

ofertowego oraz oferty Wykonawcy, na podstawie, której dokonano jego wyboru. 

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

………………………………..    ……………………………………. 

         WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 



  


