UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
zawarta w dniu ………………………. roku w Białymstoku pomiędzy:
Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnią Pracy „Eskulap” w Białymstoku
ul. Nowy Świat 11 c , 15-453 Białystok
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064958 posiadającej NIP 542020-29-31
reprezentowaną przez:
dr n med. Grzegorz Kucharewicz – Prezesa Zarządu
dr n med. Ireneusz Rzewnicki – Członek Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………….
z siedzibą w …………………………. ……………….
NIP …………………………………..
reprezentowaną przez:
………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą
o następującej treści
§1

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do pakowania i rzetelnej sterylizacji dostarczonych przez
Zleceniodawcę narzędzi.

2. Usługa będzie wykonywana w sterylizacji mieszczącej się w Poradni Nr 2 Zleceniobiorcy
przy ul. Malmeda 6 w Białymstoku.
§2
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany narzędzi

od chwili przejęcia go od

Zamawiającego do momentu przekazania wysterylizowanych pakietów .
§3
1. Opłata za sterylizację narzędzi wynosi :
 Pakiet do 20 sztuk – 80,00 zł netto + VAT ( 4,00 zł za sztukę )
 Pakiet do 40 sztuk – 160,00 zł netto + VAT ( 4,00 zł za sztukę)
 Pakiet do 60 sztuk – 210,00 zł netto + VAT ( 3,50 zł za sztukę)
 Pakiet do 80 sztuk –280,00 zł netto + VAT ( 3,50 zł za sztukę)

2. Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie w terminie 30 dni od wystawienia faktury VAT.
3.

Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT
– ..................................................................................................
§5

1.

W przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy lub jej części Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1%
wartości dostarczonej partii za każdy dzień zwłoki.

2.

W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody, stronie przysługuje
prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6

1.

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ……………….. do dnia …………………….

2.

W razie istotnego naruszenia warunków umowy przez jedną ze stron, druga strona może
rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, a także rozwiązanie niniejszej umowy, wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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WYKONAWCA :

