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UMOWA  Nr  .../ 2017

zawarta  pomiędzy  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w  Wałbrzychu  ,  ul.
B.Chrobrego 31, w imieniu którego działają:  

Dyrektor - Leszek Radojewski 
Główny księgowy - Iwona Głód

zwanym dalej Odbiorcą a 

.......................................................................................................................
reprezentowanym przez: 

 ...............................................................
 ...............................................................

zwanym dalej Dostawcą - została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Zgodnie  z  przeprowadzonym  postępowaniem  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  Odbiorca
zamawia a Dostawca zobowiązuje się dostarczać nożyki do zgrzewarki TSCD do sterylnego łączenia
drenów w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do ........................................ 2018 roku.

§ 2
Termin odbioru oraz ilość zamawianych nożyków Odbiorca będzie podawać Dostawcy pisemnym
(mail) lub telefonicznym zamówieniem z wyprzedzeniem 14 dni przed terminem odbioru.

§ 3
Nożyki będą dostarczane środkiem transportu Dostawcy na jego koszt. Miejsce dostawy - Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, ul. B.Chrobrego 31. 
                  

§ 4
Cena brutto 10.000 sztuk nożyków wynosi: .......................... zł, słownie .........................................
Powyższa cena zawiera cło i podatek VAT w wysokości ....% 

§ 5
Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności  przelewem  na  konto  Dostawcy  po
dostarczeniu faktury w ciągu 21 dni od otrzymania przedmiotu dostawy. 

§ 6
Podana  w  §  4  cena  nie  podlega  zmianom  w  okresie  trwania  umowy,  poza  -  niezależnymi  od
Dostawcy - zmianami spowodowanymi zmianą stawki podatku VAT. 

§ 7
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1/ Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne: 
a/ w wysokości 10% wartości towaru, gdy Dostawca odstąpi od umowy z  
    powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca. 
b/  w wysokości  0,2% wartości  towaru  nie  dostarczonego w terminie  za  każdy rozpoczęty  dzień

zwłoki. 
2/ Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne. 
a/  w wysokości 10% wartości towaru, w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.



§ 8
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9
Umowę zawiera się na czas od dnia .................... do dnia  ....................2018r. z tym, że każda ze stron
może ją rozwiązać za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 

§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 12
Ewentualne  spory  wynikające  z  realizacji  umowy rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla  siedziby
odbiorcy. 

§ 13
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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