
Umowa nr ...............

zawarta dnia …………………... w Jaworznie  pomiędzy :
Zespołem Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.  z siedzibą w Jaworznie ul.  Grunwaldzka 235,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS: 0000079264, NIP: 632 – 18 – 02 – 999, Regon: 277479976, Kapitał zakładowy
10112250,00 zł, reprezentowanym przez:
1. Jacka Nowaka  – Prezesa  ZLO Sp. z o.o.
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.

 § 1
1. Przedmiotem niniejszej  Umowy jest  dostawa i  montaż  aparatu  ultrasonograficznego  nr

seryjny  …................................................,  rok.  produkcji  …......................,  wraz  z
wyposażeniem………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do umowy. 
3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony

w ust. 1
4. Przedmiot Umowy w szczególności obejmuje:

- dostawę  i podłączenie 
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi.  

5. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji:………………………..., licząc od
dnia protokolarnego przejęcia sprzętu. 

§ 2
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  w wysokości

………………………………., (słownie: …………………………………………………………).
2. Należność,  o  której  mowa  w  ust.  1  Zamawiający  wypłaci  Wykonawcy  przelewem  na

rachunek bankowy, po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§3

              Termin realizacji: 30.04.2018r .

§4
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia
określonego w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

b) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  występujących  po  stronie  Wykonawcy  
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1.

3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego  
w § 2 ust. 1. 

§5
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



3. W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  Umowie  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.

Zamawiający                                  Wykonawca


