                                                                                                                                   PROJEKT


UMOWA DOSTAWY 
łóżek, urządzeń do transportu chorych i mebli szpitalnych


zawarta w dniu ……………………. w Koszalinie, pomiędzy: 

.......................................................... z siedzibą ............................................
reprezentowanym przez .................................................................................
zwanym w  treści umowy Dostawcą,

         a 

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 i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 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  ……………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym.


W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr 2/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233,  poz. 1655 z późn. zm.). strony zawierają umowę          o treści następującej:

§ 1
Przedmiotem umowy jest dostawa łóżek, urządzeń do transportu chorych i mebli szpitalnych.

§ 2
	Strony ustalają, że cena dostarczonego sprzętu na dzień podpisania umowy kształtować się 
     będzie na poziomie ceny podanej w ofercie i wynosić będzie …………….. zł.
    (słownie:………………………………..) brutto.
	W wymienioną kwotę wliczone są koszty opakowania, ubezpieczenia i transportu sprzętu
     do Przychodni MSWiA w Słupsku wraz z kosztami montażu.


§  3
Termin dostawy sprzętu i przekazania do eksploatacji ustala się na dzień 17 sierpnia 2009 r.


§ 4
Zapłata za przedmiot umowy nastąpi przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

§ 5
	Dostawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt na okres …… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
	Dostawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, sprawny i zostanie zamontowany bez żadnego uszczerbku.
	Gwarancja nie dotyczy usuwania uszkodzeń powstałych wskutek mechanicznego uszkodzenia z winy Zamawiającego.


§ 6
	Podczas trwania gwarancji Dostawca przyjmie zgłoszenie naprawy i zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny.
	Czas przystąpienia do naprawy od chwili zawiadomienia wynosi 3 dni.
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego modułu uprawniająca Zamawiającego do wymiany sprzętu na nowy (z wyjątkiem uszkodzenia z winy użytkownika) wynosi 4.


§ 7
	Miejscem dostawy sprzętu będzie Przychodnia MSWiA w Słupsku, ul. Lelewela 58.
	Dostawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim                i przeszkoli personel przychodni w zakresie obsługi sprzętu.


§ 8
1.	Kary umowne za opóźnienie dostawy ustala się w wysokości 0,1% dziennie i liczone będą od wartości niedostarczonego sprzętu w terminie określonym w § 3 umowy.
2.	W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
3.	W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie Dostawca ma prawo żądać ustawowych odsetek za zwłokę.

§ 9
	Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	W kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

3.   Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
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