
Załącznik nr 4 do ogłoszenia 

Umowa   wzór 

zawarta w dniu ………. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37- 600 Lubaczów wpisanym do rejestru publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej  KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem    

0000019670, NIP: 793 14 00 573  zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Stanisława Burego- Dyrektora 

a  

………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:              

……………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą,  
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania do którego 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  nie stosuje się przepisów 

tej ustawy  

§ 1 

1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu serwer  zwany w dalszej części umowy „towarem” 

zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy. 

§ 2 

1. Dostawa towaru nastąpi w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 

2.Koszty związane z dostawą do miejsca przeznaczenia obciążają Wykonawcę. 

3. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych lub uszkodzeń dostarczonego towaru zaistniałych 

bez winy Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na nowe bez 

wad w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. 

§ 3 

1. Wykonawca otrzyma cenę towar  w kwocie: ………… zł netto, plus podatek VAT w 

wysokości ………… zł. Łącznie cena brutto wynosi: ………….. zł 

słownie……………………………………………… 

2. Należność płatna będzie przelewem na r-k bankowy Wykonawcy: 

………………………………. w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury VAT. 



3. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany protokół odbioru, 

zainstalowania, uruchomienia  towaru przez obie strony nie zawierający zastrzeżeń. 

§ 4  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto 

za każdy dzień opóźnienia na wypadek nie wykonania umowy w terminie oraz 10% ceny 

ofertowej brutto zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na towar na okres …….. miesięcy od dostawy. 

2. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego 

lub siedzibie Wykonawcy w zależności od potrzeb. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi 

telefonicznie lub faxem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany elementu funkcjonalnego zestawu na 

fabrycznie nowy, wolny od wad, w sytuacji, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego 

zespołu w okresie gwarancyjnym. Wymiana nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od daty 

stwierdzenia trzeciego uszkodzenia. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kc. 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca: 

 

 

 


