
   Umowy nr AG.6112.5.              .2018 

            zawarta w dniu …............................r. w Zamościu pomiędzy:

Samodzielnym  Publicznym  Szpitalem  Wojewódzkim  im.  Papieża  Jana  Pawła  II
z siedzibą w Zamościu ul.  Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,
Innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji,  Publicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Lublinie  ,  XI  Wydział  Gospodarczy
Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 –
92 - 491, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, w imieniu którego działa:

lek. med. Andrzej Mielcarek – Dyrektor Szpitala

a  

…...........................................,  ul.  ….....................,  …........................,  NIP  …......................,
zwanym  w treści  umowy  Zleceniobiorcą , w imieniu którego działa:

…....................................

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji  korektę i wydruk biuletynu
informacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła
II w Zamościu w ilość 500 egzemplarzy za jedno wydanie biuletynu:

- format A4
- gramatura papieru 90 – 100g
- kolorystyka 4+4
- ilość stron w biuletynie – 12 stron
- szycie zeszytowe – 2 zszywki
-  korekta
- wydruk próbny do akceptacji
- 1 egzemplarz w formacie elektronicznym PDF
- ilość wydań w ciągu roku od 8 do 12
(przedmiot umowy).

2. Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy. 
3.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  przeprowadzić  szczegółową  korektę  otrzymanych
materiałów w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaju omyłek pisarskich i edytorskich także
wówczas, gdy wystąpiły one w projektach biuletynu informacyjnego zaakceptowanych przez
Zleceniodawcę. 

§ 2.

1. Dostawa  przedmiotu  umowy  zostanie  zrealizowana  w  ciągu  3  dni  roboczych  od
zaakceptowania  przez  Zleceniodawcę  wydruku  próbnego  wydania  biuletynu
informacyjnego. 

2. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  realizacji  dostawy  w  wyznaczonym  terminie  do
siedziby  Zleceniodawcy ponosząc ryzyko transportu.



3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia  towaru będącego przedmiotem niniejszej
umowy  dobrej  jakości,  a  w  przypadku  zgłoszenia  przez  Zleceniodawcę  (w  formie
pisemnej) uwag w tym zakresie do przyjmowania reklamacji jakościowych i ilościowych
oraz  ich  rozpatrzenia  w  terminie  7  dni  licząc  od  daty  zgłoszenia  reklamacji.
Zleceniodawca może wyznaczyć dłuższy termin na rozpatrzenie reklamacji, o ile jest to
uzasadnione rodzajem wady, z uwzględnieniem ust. 5. 

4. Dostawa  odbędzie się w dni robocze w godzinach 7 00- 14 00.
5. Jeżeli przedmiot umowy będzie miał wady, Zleceniodawca może żądać ich usunięcia na

koszt Zleceniobiorcy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po
upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie poprawek. 

6. W  sytuacji,  gdy  wady  nie  da  się  usunąć,  bądź  z  okoliczności  będzie  wynikało,  iż
Zleceniobiorca nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zleceniodawca wedle własnego
wyboru może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia  w odpowiednim
stosunku.

§ 3.

1.  Za  dostawę jednego wydania  biuletynu stosowana będzie cena brutto taka jak w złożonej
ofercie cenowej tj.: …............ zł brutto (słownie: ….....................................................) brutto.

2.   Wymieniona  wyżej  cena  brutto  nie  może  ulec  podwyższeniu  do  czasu  wykonania
przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Zleceniodawcę do
odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Zleceniobiorcy.

§ 4.

1.   Płatność za wykonaną dostawę Zleceniodawca  będzie regulował przelewem w ciągu 30
(trzydzieści) dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Zleceniobiorcy podane w fakturze
(rachunku) w:

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

2.  Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zleceniodawcę dokumentu
„polecenie przelewu”

§ 5.

       Zleceniobiorca nie może powierzyć bez zgody Zleceniodawcy wykonania umowy  innej
osobie   lub  jednostce.  Ewentualna  czynność  prawna  mająca  na  celu  zmianę  wierzyciela
Zleceniobiorcy  (np.  cesja  wierzytelności  i/lub  należności  ubocznych  przysługujących
Zleceniobiorcy  na  podstawie  niniejszej  umowy)  może  nastąpić  wyłącznie  po  wyrażeniu
zgody przez podmiot, który utworzył Zleceniodawcę.
  

§ 6.
     
Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w przypadku:

1) niedotrzymania  terminu,  określonego w § 2 ust.  1,  dostawy przedmiotu umowy w
wysokości 0,2% wartości brutto dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

2)  niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust.  3 i  5 umowy,  rozpatrzenia
reklamacji  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,2%  wartości  brutto  reklamowanej
części dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

3)  odstąpienia  przez  Zleceniobiorcę  od  umowy  w  wysokości  5%  wartości  brutto
niezrealizowanej części umowy.



§ 7.

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy bez
potrzeby  udzielenia  dodatkowego  terminu.  Wyznaczenie  przez  Zleceniodawcę  nowego
terminu nie zwalnia Zleceniobiorcy od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6
pkt 1.

§ 8.

1. Umowa zostaje zawarta na 12 miesiące czyli  ….................................................
2. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważność i będą wprowadzone do umowy stosownym aneksem.
          
  § 9.

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Zleceniodawca zastrzega sobie prawo
ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Zleceniobiorcę na piśmie. W takim przypadku
Zleceniobiorca może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.
                                                                               

§ 10.

1.  Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd
powszechny w miejscu siedziby Zleceniodawcy.
2.  W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego . 

§ 11.

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz   dla
Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.
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