U M O W A Nr TI / 12 / 19
z dnia … .03.2019r. zawarta pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z/s przy al. W. Witosa 26, 45-401
Opole, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000014443, o nadanym numerze
NIP 7542563619, reprezentowanym przez:
1) Dyrektora Generalnego - Dariusza Maderę
zwanym dalej „Zamawiającym”
a firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:
1) ……………………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
w wyniku zapytania ofertowego z dnia 01.03.2019r.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Sprzedaż i dostawa płyt CD i DVD marki Verbatim zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§2
WARTOŚĆ UMOWY
1. Wartość umowy wynosi ……………………………………. PLN /brutto/.
2. Cena podana w umowie jest ceną stałą przez okres trwania umowy.
3. W cenie umowy wliczone są koszty transportu, opakowania, czynności związane
z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie i koszty przesyłki wszystkich cząstkowych
dostaw przedmiotu umowy.

§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za każdą cząstkową dostawę przedmiotu umowy
w terminie 60 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą i protokołem odbioru.
2. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu na wskazany w niniejszej umowie
rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………………...
3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności na rzecz
osób trzecich.
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§4
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU UMOWY.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres
12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od
zgłoszenia zamówienia cząstkowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania
dostaw cząstkowych, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego
e-mailem na adres ……………………………………………………………...
2. Przedmiot umowy dostarczany będzie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego
w Opolu (do magazynu) w dni robocze w godz. od 7:30 – 14:00. Koszty transportu
i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie wysyłki i przewidywanym terminie
dostarczenia towaru Zamawiającemu.
4. Wykonawca opatrzy opakowanie towaru następującymi znakami;
a) nazwa producenta, miejsce wysyłki;
b) miejsce przeznaczenia tj. 45-401 Opole, al. W. Witosa 26;
c) numer umowy;
d) data wysyłki.
5. Wykonawca dołączy do wysyłki fakturę za cząstkową dostawę towaru oraz instrukcję
składowania i przechowywania, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.
6. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po przekazaniu przedmiotu umowy.
7. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania ilości przedmiotu zamówienia
(do 20%) w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było
przewidzieć.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości towarów zamawianych w trakcie
realizacji umowy. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz
przekroczenia 20 % wartości umowy (kwoty brutto).

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca gwarantuje, że każdy przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nie
przepakowywany i posiada świadectwo dopuszczające do obrotu.
2. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego przewidzianych w Kodeksie cywilnym z tytułu
rękojmi, Zamawiającemu przysługują uprawienia z tytułu gwarancji, na zasadach
określonych poniżej.
3. Termin trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia dostawy.
4. Jeżeli przedmiot umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego
wymiany na pełnowartościowy, posiadającego cechy opisane pkt. 1 niniejszego
paragrafu.
5. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia
o wadzie.
6. O stwierdzonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawcę na piśmie lub wskazany w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy adres e-mailowy.
Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 0,2 % wartości umowy w wypadku zwłoki w dostawie towaru, za każdy
dzień zwłoki.
b) w przypadku zwłoki w dostawie towaru przekraczającej 10 dni Zamawiający, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo zakupić towar na rynku
i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany
jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej
umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów.
c) w wysokości 0,2 % wartości umowy w przypadku niedokonania obowiązków
gwarancyjnych bądź wynikających z rękojmi w terminie, za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne
na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

§7
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
1. W przypadku sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony postanawiają rozwiązać go
polubownie.
2. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku o którym mowa wyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu częściowego wykonania umowy.
3. Każda zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1. Zestawienie płyt DVD i CD Verbatim
Lp

asortyment

opakowanie

1.

CD-R printable

cake

2.

CD-R

cake

3.

DVD+R DL

cake

4.

DVD-R printable

cake

5.

CD-R

slim

6.

DVD-R

slim

7.

DVD-R

cake

8.

koperta papierowa na
CD

szt.

szt. w
opakowaniu

cena opakowania
brutto

liczba opakowań

34 000
3 800
800
600
500
200

1
1

1 500
36 000
SUMA:
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cena brutto

