

UMOWA-projekt

zawarta w Pyrzycach w dniu …. r. pomiędzy Szpitalem Powiatowym, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce,
NIP 853-14-47-442
REGON 812657740
reprezentowanym przez:
1. po Dyrektora- mgr Mariusz Marek Przybylski
zwany dalej Zamawiającym
a

NIP 
REGON  - 
zwany dalej Dostawcą.
ｧ 1 PRZEDMIOT UMOWY.

 Umowa niniejsza określa warunki dostawy błon RTG , odczynników chemicznych, kaset i papier do USG dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ｧ 2 WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1.	Strony ustalają :
wartość całego zamówienia brutto na kwotę brutto ... zł
(Słownie: ).
2.Cena jednostkowa netto i brutto poszczególnego asortymentu wykazana jest w załączniku nr 1 (formularz cenowy) do umowy stanowiącym jej integralną część.
	Zapłata za przedmiot umowy dokonywana będzie po dostawie zamówionej części asortymentu na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury  opisanej merytorycznie przez przedstawiciela Zamawiającego.

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Dostawca nie obciąży Zamawiającego w terminie 7 dni od daty płatności odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie, przyjmuje się, że Dostawca zrzeka się dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie w całości.
6.Zmiana stawki podatku VAT nie wpływa na zmianę cen brutto zawartych w umowie.
7.Dostawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.
8.Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego.

ｧ 3 TERMIN REALIZACJI ZAMﾓWIENIA.

	Umowa obowiązywać będzie  od ….... r.  do …... r . z możliwością jej wcześniejszego zakończenia w przypadku wyczerpania ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy.
	Strony dopuszczają również stosowne przedłużenie terminu obowiązywania umowy, w przypadku niewyczerpania ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy, w pierwotnie określonym okresie umownym.






ｧ 4 WARUNKI DOSTAWY I REKLAMACJI.

1. Towar dostarczany będzie na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga systematycznych comiesięcznych dostaw, zgodnie ze złożonym zamówieniem w terminie ... dnia od daty złożenia zamówienia. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w towarze lub jego braków zawiadomi na piśmie (faksem) Dostawcę, a ten w terminie 7 dni usunie nieprawidłowości na swój koszt.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji przedmiotu umowy.  Niepełna realizacja przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego  nie narusza postanowień niniejszej umowy.


ｧ 5 KARY UMOWNE.

1.Dostawca w razie nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie lub niedostarczenie przedmiotu umowy w ilości i asortymencie określonym przez Zamawiającego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy określonej w $ 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2.W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,  Dostawca zobowiązany jest zapłacićZamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości okreslonej w ｧ 2 ust. 1.
3.Zamawiający ma prawo dochodzić należności do wysokości pełnej szkody na zasadach ogólnych w wypadku, gdy kary umowne tej szkody nie pokryją w całości


ｧ 6 ROZWIĄZANIE UMOWY.

 Każda strona ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie złożono.

ｧ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Umowa zostaje zawarta  z dniem jej podpisania przez Strony.
	Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
4.W razie powstania sporu, związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze Stron przysługuje prawo ich rozstrzygania przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.
5.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.




ZAMAWIAJĄCY                                                DOSTAWCA


