
 
 

Nr postępowania: M-2375-172/2020  Strona 1 z 4 

 

 

  Załącznik nr 4 

 

PROJEKT UMOWY Nr ………. 

 

Zawarta w dniu …………………….pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 

Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

NIP: 669-21-91-946, REGON: 330904973,  

reprezentowanym przez: 

Elżbietę Czeszewską- kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi 

aktualnemu KRS, zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a  

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

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

reprezentowaną/ym przez ……………………………………………………………………………. 

zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843), w którym oferta złożona przez Wykonawcę 

została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający informuje, że źródło finansowania  

zamówienia będą stanowić środki własne Zamawiającego oraz środki pochodzące  

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 9.2 

Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. Umowa o dofinansowanie  

nr POIS.09.02.00-00-0154/19-00/3630/2019/2019. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, transport i montaż mebli stanowiących wyposażenie 

gabinetu zabiegowego w Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. 

Szpitalna 2 w budynku C na parterze według poniższego opisu: 

1) Zabudowa dolna składająca się z 4 szt. szafek o szerokości 600 mm  z czterema 

szufladami każda posiadająca pełny wysuw, hamulec, dociąg, cienkościenne, 

wysokość szafek standardowa oraz jednej szafki o szerokości 1000 mm – obudowa 

zlewu. Zawiasy na domyk. Szafki na nóżkach 100 mm, całość przykryta blatem 

roboczym o wymiarach 600 mm x 3500 mm x 35 mm.   

2) Zabudowa górna nad szafkami dolnymi: 4 szt. szafki  o wymiarach 600 mm x 600 mm 

x 330 mm dwudrzwiowe i 2 szt. 500 mm x 600 mm x 330 mm jednodrzwiowe. 
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3) Szafa o wymiarach 900 mm x 2030 mm x 600 mm na leki z dodatkowym wysuwnym 

blatem, drzwi z systemem otwierania i chowania bocznego kieszeniowego lub drzwi 

klapowe łamane, z dwoma szufladami i wolną przestrzenią na lodówkę.  

4) Blat roboczy ze wzmocnieniem  600 mm x 2000 mm x 38 mm mocowany z jednej 

strony do szafy z poz. 3. 

5) Szafka stojąca podblatowa szer. 450 mm x 760 mm x 560 mm z jedną szufladą                   

i drzwiami.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostarczenia i montażu przedmiotu 

zamówienia Zamawiającemu za cenę i w ilości jak w formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy i będącym jej integralną częścią.  

3. Wartość umowy netto: …………………………… zł, wartość umowy brutto: …………… zł. 

4. Dostawa i montaż przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 25 lipca 2020 r. – po 

wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy i montażu  z ………………. tel. 

……………………………. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub                 

w częściach w przypadku nieotrzymania dofinansowania w postaci dotacji celowej lub 

otrzymania dotacji w niewystarczającej kwocie. 

 

§ 2 

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach niniejszej umowy wyposażenie gabinetu 

zabiegowego wchodzącego w skład pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych jest 

fabrycznie nowe, nie jest wyposażeniem powystawowym, wolne od wad, jest kompletne, i 

zostało wykonane z materiałów, które zostały dopuszczone do stosowania na terenie UE 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz jest w stanie do 

bezpiecznego użytkowania. 

§ 3 

1. Dokumentem potwierdzającym realizację przedmiotu Umowy jest podpisany, bez uwag  

i zastrzeżeń, przez strony Protokół Zdawczo-Odbiorczy będący załącznikiem nr 2 do 

umowy. 

2. Z ramienia Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania Protokołu Zdawczo-

Odbiorczego jest …………………………………..  

3. Z ramienia Wykonawcy osobą upoważnioną do podpisania Protokołu Zdawczo-

Odbiorczego jest: …………………………… 

4. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z udzieleniem gwarancji i rękojmi. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność, o której mowa w §1 ust.3, na podstawie 

prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest Protokół Zdawczo-Odbiorczy (bez uwag  

i zastrzeżeń), o którym mowa w § 3, ust.1 umowy, przy czym płatność dokonana będzie 

do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Zamawiający wymaga, aby faktura za dostarczony towar była opisana numerem 

realizowanej umowy.  

4. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 5 

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela ………… miesięcznej gwarancji. 

2. Zamawiający zgłosi Wykonawcy wszelkie usterki, nieprawidłowości działania dostarczonego 

wyposażenia poprzez e-mail na adres………..lub telefonicznie na nr tel……………….. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy usterek, od momentu otrzymania 

zgłoszenia od Zamawiającego – w przeciągu 48 godzin.  

4. W razie zwłoki w realizacji usunięcia zgłoszonej usterki, o której mowa w ust. 2, Zamawiający 

ma prawo wezwać inny podmiot w celu usunięcia usterki. Wykonawca jest zobowiązany do 

pokrycia wszelkich kosztów związanych z wezwaniem innego podmiotu. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia             

w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 w wysokości 0,3% wartości brutto 

umowy określonej w §1 ust. 3. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za każdy rozpoczęty dzień nie 

przystąpienia do naprawy usterki, o której mowa w §5 ust. 3 w wysokości 0,3% wartości brutto 

umowy określonej w §1 ust. 3. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie przez Zamawiającego od 

niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 1 ust.3 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.   

5. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 

dni od daty otrzymania wezwania.  

6. W przypadku opóźnień w realizacji zapłaty za przedmiot umowy Wykonawca może 

obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienia w transakcjach 

handlowych. 

7. Do umowy stosuje się wprost postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym, o ile nie 

zostały uregulowane w umowie. 

8. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami  

z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność                   

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych i wymagalnych kar umownych 

z należności przysługujących Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 7 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: 

…………………………. Tel. ………………………………… e-mail: ……………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………………. Tel. ………………………………… e-mail: ……………………… 

3. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie 

adresu oraz osób upoważnionych. 

4. Integralną część umowy stanowi Formularz Ofertowy Wykonawcy (załącznik nr 1 do 

umowy). 

§ 8 

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 9 

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze 

negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki:  

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

- załącznik nr 2 – protokół zdawczo-odbiorczy 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


