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Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego 

 

WZÓR UMOWA Nr ......../2018  
zawarta w dniu ................. r. w Jaworze pomiędzy: Przychodnią Rejonową w Jaworze  wpisanym do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000005481, którego akta rejestrowe 

przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy  

 

reprezentowaną  przez: 

Joannę Strączek  – Kierownika 

przy kontrasygnacie  

Elżbietę Białczak   - Główną księgową  

 

NIP 695-13-51-570 

Regon 390631706  

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

a 

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

NIP  ........................ 

REGON:  .............................. 

 

Reprezentowanym przez: 

……………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy z dnia ................. jako 

odpowiedzi do Zapytania ofertowego z dnia 25.05.2018 r. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa kompletnie wyposażonych urządzeń, o których mowa w Załączniku 

nr 1 do umowy, który stanowi jej integralną część.  

 

§2 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy rzeczy wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy  do siedziby 

Zamawiającego. 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie reklamacji jest Jadwiga Wojda - Elbrah tel. 076/ 

870 – 23 - 27 wewn. 46. 

3. Przedmiot umowy winien być wyposażony we wszystkie elementy umożliwiające jego prawidłowe 

użytkowanie. 

4 .Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim 

oraz dokumentację techniczno – ruchową (o ile urządzenie posiada taki dokument).  

5. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 

strony umowy obejmujący stwierdzenie wykonania czynności, o których mowa  w ust. 1. Protokół, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

§3 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy: 

1) będzie fabrycznie nowy i będzie odpowiadał wymaganiom określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

oraz złożonej ofercie, 

2) nie był przedmiotem demonstracji ani pokazów. 

2. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wskazany jest w Załączniku nr 1.  Bieg gwarancji rozpoczyna 

się od daty należytego wykonania umowy oznaczonego w protokole, o którym mowa w §2 ust. 5. 
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§4  
1. Za przedmiot umowy określony w § 1  Zamawiający zapłaci  łączną kwotę netto ................. zł powiększoną o 

należny podatek VAT.... .   Łączne wynagrodzenie brutto  wyniesie: ............. zł,  

 zł (słownie: ................................... ). 

2. Zapłata za wykonanie umowy  zostanie zrealizowana w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania 

prawidłowej faktury wystawionej zgodnie z §2 ust. 5.  

 

§ 5 
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego 

 

§ 8 
W przypadku prawem przewidzianym Strony zawrą odrębna umowę dotyczącą powierzenia i przetwarzania 

danych osobowych 

 

§11 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

§12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

 

 Formularz ofertowy – załącznik nr 1  

 

 


