Umowa dostawy i świadczenia usług
zawarta w dniu ………………… 2020 r. w Starogardzie Gdańskim,
pomiędzy:
Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. dra Józefa
Balewskiego 1, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku pod numerem KRS 0000347804, posiadającą NIP 5922222674, REGON
220926678, kapitał zakładowy 9 734 000,00 zł,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Adama Magiełkę,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………….….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
oraz dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej (znak sprawy: FSZ.235.5.2020),
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż rolet wewnętrznych w oknach na Oddział Pediatryczny
i Zakład Diagnostyki Obrazowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu
ofertowym Zamawiającego nr FSZ.235.5.2020, ofertą Wykonawcy oraz niniejszą umową.
2. Zapytanie ofertowe Zamawiającego oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej
umowy.
3. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. Dla celów
interpretacji przyjmuje się następujące pierwszeństwo:
1) niniejsza umowa,
2) zapytanie ofertowe Zamawiającego,
3) oferta Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie
do należytego wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi
dokumentami dotyczącymi zamówienia oraz konkretnymi uwarunkowaniami panującymi w
miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, które są niezbędne do należytego wykonania przez niego
całości przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
6. Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1,
zapewnia Wykonawca.
7. Przez dostawę rozumie się nabycie przez Zamawiającego własności przedmiotu umowy.
§2
1. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego i zamontuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1
ust. 1, oraz przekaże związane z nim dokumenty (instrukcję obsługi w języku polskim, kartę
gwarancyjną) w terminie określonym w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie
z zaleceniami Zamawiającego, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
w szczególności zasadami bhp i przepisami przeciwpożarowymi.
3. Wykonawca wykona przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz
wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
4. Spełnienie przez Wykonawcę zobowiązań określonych dla przedmiotu umowy, o którym mowa w
§ 1 ust. 1, zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanymi przez odpowiednio
umocowanych przedstawicieli każdej ze stron. Brak właściwego umocowania przedstawiciela
Zamawiającego skutkuje bezskutecznością protokołu odbioru.
5. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności stwierdzenia
niezgodności urządzeń z parametrami określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania powiadomienia o wadzie.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie lub usunie wady w sposób nienależyty,
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może
powierzyć te czynności podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze). W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować wysokości poniesionych
przez Zamawiającego kosztów.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Za działania i zaniechania osób
zatrudnionych i podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
8. Korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej
utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru, o
którym mowa w ust. 4.
§3
1. Strony ustalają, iż za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości brutto: ………………………… zł. Formularz ofertowy określający
wynagrodzenie dla przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do umowy.
2. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony, w tym
właściwie umocowanego przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru, o
którym mowa w § 2 ust. 5.
3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. Za
dzień płatności ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie opisane powyżej stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, które stanie się
należne za zrealizowanie przedmiotu umowy oraz należyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy i
wywiązanie się z obowiązków zgodnie z niniejszą umową. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie
koszty wynikające z realizacji zobowiązań Wykonawcy, a także podatek od towarów i usług, za
którego prawidłowe obliczenie i zapłatę odpowiada Wykonawca.
5. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub
wprowadzenia nowych podatków itp. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny
wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen
materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem
robót.
6. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem
nieważności zgody Zamawiającego.

7. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
§4
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy, na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie dostarczony przedmiot umowy
na okres 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
§5
1. W razie niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez
którąkolwiek ze stron od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy.
3. Za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wymianie urządzeń lub usunięciu ich wad, naliczona
zostanie kara umowna w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa
w § 2 ust. 5.
4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda
przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla
których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia
odszkodowań uzupełniających, jeżeli kara nie rekompensowałaby strat spowodowanych z winy
Wykonawcy.
5. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa niż 40% kwoty
całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1.
6. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku
niemożności potrącenia, płatne będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę
wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na potracenie kwot kar umownych z
należnego mu wynagrodzenia.
§6
W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy, dla bieżących kontaktów stron niniejszej umowy oraz
podpisywania protokołów odbioru, wyznacza się następujące osoby:
1) dla Zamawiającego: Łukasz Wroński oraz Mirosław Wolski,
2) dla Wykonawcy: ……………………………………………………………….,
przy czym zmiana tych osób może nastąpić po poinformowaniu drugiej strony i nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
§7
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie i jej załącznikach wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Na potrzeby niniejszej umowy, Strony ustalają, że określenie „dzień roboczy” lub „dni robocze”
będzie oznaczać dzień (dni) od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy. W przypadku zaś posługiwania się w niniejszej umowie określeniem „dzień” lud „dni” bez
przymiotnika roboczy, dotyczyć to będzie dni kalendarzowych.
4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji
wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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