
Załącznik nr 5 
PROJEKT 

UMOWA NR .............................. 
Zawarta w dniu ...................................., pomiędzy: 

zwana dalej „Sprzedającym" reprezentowana przez: 
1. .................................... 
2. ....................................  

a 
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

z siedzibą: 

Al. Wojska Polskiego 80/82  

70-482 Szczecin 
a zwanym dalej „Kupującym", reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora, .............................................. 
2. Głównego Księgowego,..........................................  

§ 1 
Przedmiot umowy, terminy dostaw 

Przedmiotem umowy jest dostawa .............................................................................................................................  
Cenę jednostkową czekolady ustalono zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w wysokości netto ..................... 
za 1 szt. , brutto za 1 szt. ……… Wartość razem netto i brutto ………………… 
Czekoladę Sprzedający będzie dostarczał własnym transportem i na własny koszt do siedziby Kupującego, w terminie nie dłuższym niż 10 
dni od dnia otrzymania zamówienia. 
Za tożsamość i jakość dostarczonej czekolady odpowiedzialny jest Sprzedający przez okres ich ważności. Terminy ważności czekolady w 
momencie dostawy do kupującego musi być zagwarantowany 6 miesięcznym terminem ważności. 

§ 2 
Warunki płatno ści 

Kupujący dokona zapłaty za dostarczony towar w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. Zapłata dokonana zostanie przelewem 
bankowym na konto Sprzedającego: 

§ 3 
Wady i reklamacje 

Kupujący ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar pod względem zgodności dostawy z zamówieniem w terminie trzech dni od odbioru 
dostawy. W przypadku stwierdzenie rozbieżności miedzy zamówieniem a dokonaną dostawą, Kupujący zgłosi ten fakt Sprzedającemu w 
ciągu dwóch dni od daty odbioru dostawy. Inne zauważone wady Kupujący zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu, Termin 
rozpatrzenia reklamacji wynosi siedem dni od dnia otrzymania przez sprzedającego pisemnego powiadomienia. 

§ 4 
Rozwiązywanie sporów, kary umowne 

W wypadku zaistnienia kwestii spornych zaistniałych w trakcie realizacji niniejszej umowy i mających z nią, związek, Kupujący i 
Sprzedający zobowiązują się dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności osiągnięcia rozwiązania polubownego 
kwestie sporne, wynikające z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Rejonowy siedziby Kupującego zgodnie z ich 
zasadami. Strony uznają prawo polskie jako obowiązujące w rozstrzyganiu spraw spornych. 
W przypadku nie uzasadnionej i nie zasygnalizowanej wcześniej zwłoki w dostawia Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną, w 
wysokości 1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak wysokość kary będzie nie większa niż 10% wartości opóźnionej 
dostawy. 
Niezależnie od kary umownej za zwłokę w dostawie Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania od Sprzedającego do pełnej wysokości 
poniesionej szkody z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego. 
W przypadku zwłoki w płatności przez Kupującego, Sprzedający może naliczać odsetki ustawowe za okres zwłoki. 

§ 5 
Tryb dokonywania zmian w umowie 

Pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany wnoszone do niniejszej umowy będą miały formę pisemnego aneksu zaakceptowanego i 
podpisanego przez obie strony 

§ 6 
Czas trwania umowy 

Umowa obowiązuje do momentu wyczerpania asortymentu. 
Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie w terminie 3 m-cy. 
W przypadku nie dopełnienia warunków umowy ze strony Sprzedającego – Kupujący może rozwiązać umowę  w trybie natychmiastowym.  

§ 7 
Pozostałe ustalenia 

Ustala się, że wartość zamawianego asortymentu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w czasie trwania umowy do 20 % wartości 
kontraktu. 
Umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kupującego i Sprzedającego. 
 
....................................                       ....................................... 
        Kupujący         Sprzedający 


