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U M O W A nr …........./Z/2012 

zawarta w dniu …...................... r.  pomiędzy:
…..........................................................................................
reprezentowanym przez:

…...........................................................................................
zwanej dalej Dostawcą 
a
„Pro – Medica” w Ełku Sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Baranki 24;Sąd Rejonowy 
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 
KRS  0000026179;  Kapitał  zakładowy   16  850  000,00  PLN   REGON: 
510996861, NIP 848-16-30-309
reprezentowanym przez:

Janusza Nowakowskiego - Z-cę  Prezesa Zarządu
Janusza Roszkowskiego - Członka zarządu
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem   umowy  są  dostawy  papieru  toaletowego  i  ręczników  papierowych 
przez  Zamawiającego  w ilościach wyszczególnionych w SIWZ przez okres 24 m-cy 
od  daty  podpisania  umowy.  Wartość  netto  papieru  toaletowego,  ręczników 
papierowych   i  podajników  wynosi  ….............................. zł (  słownie: 
…............................. zł +VAT tj. brutto …....................  ( słownie.......................)

§ 2

W  cenie   dostawy  papieru  toaletowego,  ręczników  papierowych i  podajników 
zawarty jest koszt transportu do siedziby  Zamawiającego.

§ 3

1. Zamawiający będzie składał zamówienia telefonicznie lub faxem, dostawa towaru 
nastąpi w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia.

2. Dostawy zamawianego towaru będą realizowane do magazynu środków czystości 
w    Ełku przy ul. Baranki 24.

3. Zamawiający  może  składać  reklamacje    ilościowe  w dniu odbioru towaru lub 
w  dniu   następnym.

     Reklamacje będą rozpatrywane przez Dostawcę w ciągu 3 dni dni od zgłoszenia .
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§ 4

1. Zapłata  za  dostarczony  towar  zgodnie  z   wymaganym  przez  Zamawiającego 
asortymentem i ilościami dokonywana będzie w PLN w terminie 30  dni od daty 
dostarczenia    faktury VAT w cenie  określonej  w ofercie  w/g postępowania  o 
zamówienie publiczne.

§ 5

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca  zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1. za każdy dzień opóźnienia w dostawie kara  wynosić będzie 100,00 zł.
Kary umowne

a) Kara umowna za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie wynosić będzie 
1% wartości brutto zamówienia cząstkowego;

b) Kara umowna w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca   wynosić  będzie  5  % 
wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia;

  § 6

1.Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wartości  brutto  podanej  w  ofercie,  co  stanowi ….........................  zł 
(słownie: ..............................
2.Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
3.Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm ),i)
4.Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

§ 7

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy tj. od  dnia ….................... r. do dnia 
…........................... r.  

§ 8

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy   może    nastąpić  za zgodą obu stron, w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Stronom  przysługuje  prawo  pisemnego  wypowiedzenia  niniejszej  umowy  z 
zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy w przypadku zwłoki 
przekraczającej 8 dni w dostawie zamawianego papieru toaletowego i ręczników 
papierowych.

§ 9

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy 
właściwe miejscowo z uwagi na siedzibę  Zamawiającego.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. 
dla każdej ze stron. 

         Zamawiający: Dostawca:
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