UMOWA NR ……………………………
zawarta w dniu .................... 2019 r. pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej-Miejskim Ośrodkiem Zdrowia w Zielonce z
siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000161809, NIP: 125-10-41-592, REGON: 016180722
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zarejestrowanym w ....................................................................................................................... pod
numerem ........................................................., NIP: ....................................................., REGON:
................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”
zwanych dalej „STRONAMI”.
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług zgodnie z formularzem oferty z dnia ………… przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie obejmującym wykonanie elementów
niezbędnych do promocji projektu tj. tablica informacyjna - 1 szt. oraz naklejki na sprzęt – 500 szt.
2. Usługę, o której mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z wytycznymi i innymi dokumentami
wymienionymi w ogłoszeniu o naborze nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-074/18. Dodatkowych
informacji udzieli Zamawiający.
§2
1. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona i dostarczy bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni od dnia
podpisania Umowy.
2. Przedmiot Umowy zostanie przekazany w siedzibie Zamawiającego za potwierdzeniem – protokół
odbioru.
§3
1. Za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie płatne przelewem w
wysokości ……….. złotych (słownie: …….) na podstawie wystawionej faktury.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisanie protokołu odbioru przez obie
strony.
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§4
W przypadku stwierdzenia wady w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail), nie później jednak niż w ciągu 2 dni chwili zrealizowania
dostawy.
Reklamacje Zamawiającego zostaną uwzględnione przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
Dostarczenie nowego przedmiotu Umowy w zamian za wadliwy nastąpi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 60 miesięcy,
licząc od dnia jego odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych
wadach.
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach
wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie
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określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji Umowy jest Sąd
miejscowo właściwy da siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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