
UMOWA NR       /Z/2014 załącznik nr 1

Umowa zawarta w dniu ...............r. w  wyniku  postępowania przetargowego  o  zamówienie 
publiczne nr  1536/2014 pomiędzy:

„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  NIP  848-16-30-309  Kapitał 
zakładowy: 17 675  000,00 PLN - reprezentowaną przez przez 2 członków Zarządu spośród wymienionych 
poniżej::

1. Andrzeja Bujnowskiego - Prezesa Zarządu
2. Janusza Nowakowskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu
3. Janusza Roszkowskiego - Członka Zarządu

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a

.....................................................................................
reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:
§ 1

Wyłonienie Wykonawcy i zawarcie niniejszej umowy jest rezultatem wyboru  najkorzystniejszej oferty  w 
trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne nr 1536/2014.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest usługa udzielenia pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji 
istotnych  warunków zamówienia /SIWZ/, która wraz z ofertą oraz załącznikiem nr.3 – harmonogramem 
spłat  stanowi integralny załącznik do umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 2 dni od złożenia wniosku o 
uruchomienie pożyczki.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu pożyczki w kwocie ….................. zł (słownie: ................................) 
z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji, której przedmiotem jest dostawa sprzętu  i wyposażenia 
Bloku Operacyjnego dla  potrzeb  Pro-Medica  w Ełku Sp.  z  o.o   na  okres  …................  miesięcy  na 
warunkach określonych w niniejszej umowie.

4. Stałe oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy od malejącego kapitału.
5. Najpóźniej w dniu postawienia pożyczki do dyspozycji Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do 

sporządzenia  i  przekazania  Zamawiającemu  harmonogramu  spłaty  pożyczki  uwzględniającego 
postanowienia umowy.

§ 3

1. Wykonawca pobierze od Zamawiającego prowizje w wysokości ..............od kwoty pożyczki postawionej  
do dyspozycji Zamawiającego.

2. Spłata  pożyczki wraz  z  odsetkami  bedzie  dokonywana  raz  w  miesiacu,  ostatniego  roboczego  dnia 
miesiaca  przez  okres  ...................  miesiecy  poczawszy  od  miesiaca,  w  którym  pożyczki została 
postawiona do dyspozycji Zamawiajacego, wg harmonogramu spłaty przygotowanego i uaktualnianego w 
razie zmian przez Wykonawce.

3. Zamawiający zastrzega  sobie  mozliwość  wcześniejszej  spłaty pozyczki  bez  poniesienia  dodatkowych 
kosztów.

§ 4

1. Zamawiający  dokona  spłaty  należności  wynikających  z  niniejszej  umowy  na  rachunek  Wykonawcy 
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nr : .................................................................. .
2. Za  dzień  zapłaty  uznaje  się  dzień  wpływu  środków  na  rachunek,  na  którym  jest  ewidencjonowana 

pożyczka.
§ 5

1. Zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy stanowi weksel in blanco.
2. Zamawiający zobowiązuje się wystawić weksel in blanco wraz z deklaracja wekslowa.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisany weksel in blanco i deklaracje wekslowa wraz z wnioskiem 

o uruchomienie pożyczki, o którym mowa w § 2.
4. Wykonawca  jest  uprawniony  do  wypełnienia  weksla  wyłącznie  zgodnie  z  deklaracja  wekslowa  w 

przypadku  naruszenia  przez  Zamawiającego  terminów  spłaty  lub  wysokości  którejkolwiek  z  rat  lub 
prowizji przewidzianej w umowie.

5. Udostępnienie kwoty pozyczki Zamawiajacego nastapi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję  z 
kontraktem NFZ.

§ 6

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w postawieniu do dyspozycji Zamawiającego pożyczki, o której 
mowa w § 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia 
od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu przewidzianego w § 2.

§ 7

1. Strony dopuszczają zmianę treści niniejszej umowy, w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ust.1  
ustawy PZP, w następujących przypadkach:

a) zmiany stron umowy wynikających z następstwa prawnego,
b) zmiany harmonogramu spłat rat. 

c) zmniejszenia wysokości  wynagrodzenia  tj.  odsetek lub prowizji  należnych Wykonawcy 
i/lub zmiany terminów spłat wynagrodzenia,

2. Wszelkie   zmiany  i   uzupełnienia   umowy wymagają  pod rygorem  nieważności  formy pisemnego 
aneksu.

3. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego 
i Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 7907, 984 i 
1047)

4. Ewentualne spory powstałe  na  tle  wykonywania  umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo 
z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

  

              WYKONAWCA                                                             ZAMAWIAJĄCY
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