
                                                                                                                         Załącznik nr 2 

 do ZO 

Projekt 

UMOWA Nr ………………/2021 

Dnia ………………….w Namysłowie, pomiędzy: 

1)Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000876551, NIP: 752-14-28-193, 

REGON: 160216463, BDO: 00011482, kapitał zakładowy: 6.370.000,00 zł, 

reprezentowanym przez: Agnieszkę Zagola- Prezesa Zarządu 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

 a 

2)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… reprezentowanym przez:  

- …………… …………… – …………… ……………, 

- …………… …………… – …………… ……………, 

zwanym w treści umowy „Dostawcą”, 

zwanymi wspólnie w treści umowy „Stronami”, 

 

w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego  zawarta została umowa następującej 

treści: 

 

§     1 

 

Zamawiający, zgodnie z zapytaniem ofertowym zleca, a Dostawca zobowiązuje się do 

dostawy samochodu osobowego typu Van w ramach realizacji dotacji celowej dla 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysłowie przez Powiat Namysłowski 

z siedziba w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A, marka:………………….; typ: 

…………………..…..; rok produkcji 20….. 

 

§    2 

 

Dostawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie,  

ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, na własny koszt i ryzyko w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy. 

 

§    3 

 

1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę; 

netto:……………………………………… 

(słownie:…………………………………………………………………………………………….), 

plus podatek VAT w wysokości………….., 

brutto:……………………………………………………………………………………………….. 

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury. 
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§    4 

 

Strony ustalają następujące formy odszkodowania: 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu 

zamówienia, 

b) 20 % całkowitego wynagrodzenia z tytułu odstąpienie od umowy przez którąkolwiek 

ze stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki w ustawowej wysokości za nieterminową zapłatę 

należności. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad 

wysokość zastrzeżonych kar umownych stosownie do poniesionej szkody. 

 

§    5 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego jeżeli 

Dostawca nie będzie wywiązywał się z jej treści, a w szczególności z terminu dostawy. 

 

§    6 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§    7 

 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§    8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie spory zostaną poddane rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§    9 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………    …………………………………… 

Zamawiający        Dostawca 

 


