
ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

UMOWA DOSTAWY 

 

Zawarta w dniu …………..………..… w Legionowie pomiędzy: 

 

Zespołem Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. z o.o., ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319105, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

reprezentowanej przez Panią Dorotę Glinicką – Prezes Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”. 

 

a ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

[…] zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

§1 

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku 

zapytania ofertowego Zamawiającego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł 

netto. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego, materiałów  

w postaci masek i kombinezonów ochronnych, zgodnie z parametrami technicznymi 

wskazanymi w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w liczbie […] za kwotę […] brutto, 

określoną w tym załączniku oraz zgodnie ze złożona ofertą Wykonawcy. 

 

§2 

1. Wykonawca oświadcza, że materiały będące przedmiotem umowy są dopuszczone do 

powszechnego stosowania i posiadają wszelkie wymagane zezwolenia i atesty. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i 

zgodność dostawy z zamówieniem, jak również za szkody wyrządzone dostarczeniem 

towaru niewłaściwej jakości. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu dostawy, 

zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu 

nienależytego transportu i powstałych strat. 

 

 



3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymienione w §1 ust. 2 materiały wynikające  

z Załącznika nr 1 w ilości zgodnej z przesłaną ofertą oraz fakturę dla Zamawiającego w 

terminie 10 dni od podpisania umowy. 

4. W przypadku niedostarczenia towaru w zakresie wymaganej ilości zgodnej z zamówieniem 

(stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych), Wykonawca będzie zobowiązany 

do uzupełnienia brakującej ilości towaru w terminie nie dłuższym niż w dniu dostawy. 

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem co do rodzaju zamawianych 

produktów (towar wadliwy), Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wymiany 

towaru na właściwy lub na inny towar –najwyższej jakości - w ciągu tego samego dnia co 

dzień dostawy (nie później niż w dniu następującym po dniu dostawy). 

6. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie umowa może być przez Zamawiającego 

rozwiązana w trybie natychmiastowym. 

 

§3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty, za dostarczone zamówienie, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni, od daty jej otrzymania.   

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy lub odmowy przyjęcia całej 

partii towaru lub jej części w przypadku, gdy zostanie stwierdzona zła jakość produktów, 

widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia 

całkowitego brutto Wykonawcy, jeszcze nie wypłaconego za każdy dzień opóźnienia 

b)  w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 

0,15 % wynagrodzenia całkowitego brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c)  z tytułu faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10%  wynagrodzenia 

całkowitego brutto Wykonawcy  

d)  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego (z 

wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wskazanym w §2 ust. 6 niniejszej Umowy) 

– w wysokości 20 %  wynagrodzenia całkowitego brutto.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 



§5 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Ewentualne spory, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej, za zgodą obu Stron 

pod rygorem nieważności. 

4. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

                Zamawiający:                                                                     Wykonawca: 

 

…………………………………….                                                 ……………………………………. 

 

. 

 


