
Załącznik Nr 2
Projekt umowy

UMOWA DOSTAWY NR /DT/TA/    /2013
wody butelkowanej

zawarta w Lublinie w dniu ........................2013 roku pomiędzy:
Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Lublinie, 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, NIP: 712-241-34-74,
REGON:: 431018621 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS
0000005890 reprezentowanym przez:
lek. med. Zdzisława Kuleszę - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym",
a
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
NIP: ............................................................ REGON: ...............................................
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym – Sądzie Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
w ................................. pod nr KRS ......................... lub posiadający zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez...................................................
w ......................... pod numerem .......................... z dnia............................... reprezentowanym
przez:
1) ..................................................................................................
2) ..................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", o następującej treści:

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
z pominięciem ustawy z uwagi na wartość zamówienia  w oparciu o art. 4 pkt. 8 „Prawa Zamówień 
Publicznych” (Dz. U. Z 2006r. Nr 64 poz. 1163 ze zmianami).

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wody butelkowanej do Wojewódzkiego Pogotowia
Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
2. Umowa niniejsza określa warunki dostawy wody butelkowanej w asortymencie, ilości
i cenach wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik Nr 1, będący integralną częścią umowy.
3. Podane w formularzu zał. Nr 1 ilości asortymentu są wielkościami maksymalnymi.
Wykonawcy nie  przysługują żadne roszczenia o realizację ilości w nim ujętych lub roszczenia 
odszkodowawcze, w przypadku, gdyby łączna wartość zamówień była niższa niż określona 
w zdaniu pierwszym.
4. Zamawiający wymaga aby dostarczona przez Wykonawcę woda mineralna była zgodna 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. 
(Dz. U. Nr 85 poz. 466) w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.
5.Na zamieszczonej na butelce etykiecie winny znajdować się informacje dotyczące: nazwy 
producenta wraz z adresem, nazwy produktu, nazwy źródła, z którego woda pochodzi i zawartości 
składników mineralnych, informacji, iż woda  mineralna posiada aktualne atesty higieniczne lub 
dopuszczenia, wydane przez właściwe jednostki uprawnione do kontroli jakości wody mineralnej.



§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w okresie objętym umową
w cenach określonych w ofercie stanowiącej Załącznik Nr 1, będący integralną częścią
niniejszej umowy.
2. Dostawa  następować będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w oparciu o jego 
pisemne, przesyłane za pomocą fax- u lub e-mail-a zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie max. 48 godz. 
od otrzymania zamówienia, własnym środkiem transportu i na własny koszt – loco do magazynu 
Zamawiającego (w dni powszednie w godz. 8:00 do 14:00 ul. Bursaki 17). 
4. Niedotrzymanie powyższych terminów daje Zamawiającemu możliwość:
1) naliczenie kar umownych w wysokości 0,2 % wartości opóźnionego zamówienia za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
2) odstąpienia od zamówienia i zakupu danej partii towaru u innego Dostawcy na koszt 
Wykonawcy.
5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tej samej jakości, co poddany ocenie 
w trakcie postępowania przetargowego i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie
Wykonawcy.

§ 3
1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostarczanej partii towaru, Zamawiający
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia
braków w terminie 24 godzin od otrzymania informacji o brakach.
2. Towar wadliwy, uszkodzony, niepełnowartościowy, nie nadający się do użytku lub nie 
zawierający na etykiecie informacji, o których mowa w § 1 ust 5  będzie zwrócony
Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 24 godzin towar
pełnowartościowy.
3. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust.1 lub 2 skutkować będzie zastosowaniem
postanowień, o których mowa w § 2 ust. 4.

§ 4
1. Wartość umowy określa się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę ..................... zł netto (słownie:
.................................................................................................................. złotych) plus należny
podatek VAT, tj. ........................................ zł brutto (słownie: ...................................................
.............................................................................. złotych).
2. Zamawiający zobowiązuje się regulować płatności z tytułu poszczególnych dostaw
przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze , w terminie 14 dni od daty
otrzymania przedmiotu zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty
przyjmuje się dzień wydania dyspozycji bankowej dokonanej przez WPR SP ZOZ 
w Lublinie.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 5
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …........2013 roku do dnia
…........2013 roku. Umowa rozwiązuje się również z dniem wykonania maksymalnej ilości dostaw 
określonej w ofercie stanowiącej załącznik Nr 1, będący integralną częścią umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: powtarzających się opóźnień dostaw lub 
powtarzających się opóźnień w uzupełnianiu braków.



§ 6
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości przedmiotu 
umowy zgodnie z § 4 ust.1.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach
ogólnych.

§ 7
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną     
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy
Sąd Powszechny w Lublinie.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. oferta Wykonawcy,

WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY


