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Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA SPRZEDAŻY - wzór
zawarta w Krakowie, w dniu .......................r. pomiędzy:
Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie ul. Wielicka 267, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000057996,
posiadającym NIP nr 679-20-26-141 oraz REGON nr 351239953, zwanym w treści umowy Kupującym,
reprezentowanym przez:
……………………………………………….,

a
……………….………………….......................................................................,
zwanym w treści umowy Sprzedawcą

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze ZP 3/2017, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

§1
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje:


stoły rehabilitacyjne,



system do dynamicznego obciążenia pacjenta,



system do rehabilitacji i ćwiczeń w podwieszeniu,



drabinki i materace,



sprzęt rehabilitacyjny,



wózki inwalidzkie i balkoniki,



lampy do światłoterapii,



rowery magnetyczne stacjonarne,



aparaty i urządzenia do terapii,



urządzenia do hydroterapii,



zestaw przyrządów do ćwiczeń oporowych,



zestaw do krioterapii miejscowej,

Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



laser biostymulacyjny,



system do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i
zaburzeniami rozwoju,



wyposażenie sali stymulacji i wyciszeni,

których szczegółowy opis i ilość wskazano w załączniku nr 1 do umowy, który stanowi jej integralną
część.
2. Sprzedawca zapewnia, że sprzedane rzeczy są fabrycznie nowe.
3. Sprzedawca zapewnia, że sprzedane rzeczy są oznakowane znakiem CE, stosownie do
postanowień ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn.
zm.).
4. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Kupującemu dokumenty gwarancyjne wystawione przez
producentów rzeczy i instrukcję obsługi rzeczy w języku polskim.
5. Sprzedawca zobowiązuje się przeszkolić z obsługi rzeczy wskazany mu przez Kupującego personel
Kupującego (zapis dotyczy rzeczy, o których mowa w §1 ust. 1 tiret 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15).

§2
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy na własny koszt i na własną odpowiedzialność do
wskazanych mu pomieszczeń Kupującego i tam je zmontować (zapis dotyczy rzeczy, o których
mowa w §1 ust. 1 tiret 3, 10, 11, 14, 15) oraz wydać Kupującemu.
2. Wydanie rzeczy, dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi i przeszkolenie personelu
Kupującego nastąpi w terminie …….. dni od zawarcia umowy.
3. W dniu wykonania ostatniego z zobowiązań określonych powyżej strony podpiszą protokół zdawczoodbiorczy, w którym wskazane zostaną m.in. terminy wykonania poszczególnych zobowiązań.

§3
1. Cena za rzeczy wskazane w §1 wynosi łącznie ……….. zł. brutto (słownie złotych:
…………………………………………………………).
2. Cena obejmuje również wartość innych świadczeń Sprzedawcy określonych w umowie.

§4
1. Zapłata przez Kupującego ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr
…………………………………………………………………….
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2. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę po sporządzeniu i
podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.
5. Cesja wierzytelności Sprzedawcy wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Kupującego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§5
1. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących
Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w
wysokości 7% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1.
2. W przypadku zwłoki w wydaniu rzeczy, Sprzedawca zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w
wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku zwłoki w wydaniu dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi, przeszkoleniu
personelu Kupującego lub usunięciu wad rzeczy, Sprzedawca zapłaci na rzecz Kupującego karę
umowną w wysokości 0,05% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
4. Kupujący ma prawo naliczyć i potrącić kary umowne z ceny należnej Sprzedawcy, bez uprzedniego
wzywania do zapłaty. W takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność o zapłatę kary stała się
wymagalna w dniu potrącenia.
5. Kupujący może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§6
Okres rękojmi na sprzedane rzeczy wynosi 24/36/48/60 miesięcy od dnia wydania rzeczy.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
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Wszelkie spory wynikłe w związku z umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego miejscowo ze względu na położenie siedziby Kupującego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Sprzedawca

Kupujący
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