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Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA DOSTAWY  

 

W dniu ……………………………………………… pomiędzy  

Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmie,  

ul. Wołyńska 11, Nr NIP 563-20-30-191, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000069032, prowadzonym przez Sąd Rejonowy  Lublin – Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej 

“Zamawiającym”, reprezentowanym przez  

Mariusza Żabińskiego – Dyrektora Zakładu 

a 

firmą …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą" 

 

zawarta została umowa następującej treści: 

§ 1 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy dostarczyć 

……………………………………………………………………..…………………… zgodnie z 

ofertą z dnia  ……………………………………………………….. 

 

§ 2 

OKREŚLENIE CENY 

1. Maksymalną wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę                        

…………………………  PLN brutto (słownie: ……………………………) zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ……………………………r. 

2. Podane wartości brutto zawierają wartość towaru, podatek VAT, cło, koszty transportu i 

ubezpieczenia w drodze do siedziby Zamawiającego. 
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§ 3 

WARUNKI DOSTAWY 

 

1. Opisany w § 1 sprzęt zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego do miejsca  

wskazanego przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy  w terminie do dnia 

……………… 2018 r.  

2. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy w czasie transportu 

spoczywa na Wykonawcy. 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu …… dni od daty wydania 

towaru oraz dostarczenia Zamawiającemu faktury.  

 

 

§ 5 

GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji za dostarczony sprzęt, 

chyba że w gwarancji producenta zastrzeżono korzystniejszy termin.  

2. Szczegółowe warunki gwarancji ustala dokument gwarancyjny wystawiony dla każdego 

dostarczonego urządzenia. 

 

§ 6 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

 

§ 7 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

W razie braku porozumienia spory podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJ ĄCY 


