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Załącznik nr 5 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  

…………………………………………… 

a 

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

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

 

reprezentowaną przez: 

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

 

zwaną dalej „Wykonawcą" 

 

zawarta została umowa następującej treści: 

§ 1 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy dostarczać  

……………………………………………………………. których asortyment, maksymalne 

ilości i cenę jednostkową brutto określa załącznik, będący integralną częścią niniejszej 

umowy. 

2. Wykonanie zamówienia ma nastąpić w terminie do 30 dni od daty przekazania 

informacji o liczbie rozmiarów każdej pozycji asortymentowej, stanowiącej przedmiot 

zamówienia, z zastrzeżeniem, że dostawa wzorcowej odzieży, na podstawie której 

zostanie określona liczba rozmiarów poszczególnych rodzajów odzieży zostanie 

dostarczona do Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy 
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§ 2 

OKREŚLENIE CENY 

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ………… netto (słownie netto: 

…………… zł) powiększoną o obowiązujące stawki podatku od towarów i usług, co na 

dzień zawarcia umowy stanowi kwotę brutto ………… zł  (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. 

3. W przypadku urzędowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, zmiana ta 

obowiązuje strony od daty wejścia w życie ustalonej w Dzienniku Ustaw i dotyczy dostaw 

zamówionych i realizowanych po tej dacie.  

§ 3 

 

WARUNKI DOSTAWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w ciągu           …… 

dni od daty otrzymania zamówienia. 

2. Zamówienia będą przesyłane wykonawcy faksem na nr ………………………………  

lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres ……………………………………………  

3. 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 potwierdzonego protokołem odbioru oraz dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury.  

 

§ 5 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

 

1. Termin gwarancji  - ………… miesięcy od daty dostawy. Wszelki asortyment 

zakwestionowany przez Zamawiającego musi być wymieniony na inny pełnowartościowy, 
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nie później niż w ciągu 5 dni od daty przedstawienia protokołu reklamacji.  

2. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD 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. 

                                                 

§ 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 


