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MSPR/ZP/ZC/16/2017 
Załącznik nr 4 do IWUZ 
 

WZÓR – UMOWY SPRZEDAŻY Nr MSPR/ZP/ZC/16/2017 
 

zawarta w dniu ………………roku pomiędzy:  
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej przy ul. Żwirki i Wigury 14; 81-394 Gdynia; wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011428, NIP 5861986956, REGON 
190502151, w imieniu którego działa 
Pani Beata Pająk – Michalik – Dyrektora  
zwaną w dalszej części Umowy Kupującym 
a ……………………………………………………………………………………………………..wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców ………………………..................................................................................     
pod nr …………………………….; Regon: ……………….., NIP: ……………….reprezentowaną przez:  
………………………………………………… 
zwaną w dalszej części Umowy „Sprzedawcą” 
 
o następującej treści:  
 
Umowa jest wynikiem postępowania w trybie „Zaproszenia do złożenia oferty”, przeprowadzonego 
w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych na dostaw i usługi ustanowiony przez Miejską 
Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego rozstrzygnięcie 
nastąpiło w dniu …………...2017 roku. 
 
Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty Sprzedawcy z dnia ………..……r, która 
stanowi integralną część umowy. 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej „Umowa”), jest sprzedaż i dostawa Kupującemu przez Sprze-
dawcę pięciu krzesełek kardiologicznego, typu schodołaz gąsienicowy wraz z pasami do mo-
cowania pacjenta, o parametrach technicznych zgodnych z zapytaniem ofertowym, które jest nie-
odłączną częścią umowy, oraz z ofertą Sprzedawcy, za który to przedmiot umowy Kupujący zobo-
wiązuje się zapłacić umówioną cenę, wskazaną w § 5 Umowy.  

2. Sprzedawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. Sprzedawca oświad-
cza, że jest właścicielem Przedmiotu Umowy i że Przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i 
fizycznych, nie obciążony prawami osób trzecich oraz nie toczy się w stosunku do niego żadne po-
stępowanie oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.  

 
§ 2 

 
1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę w terminie 

………………………od daty zawarcia umowy i zainstalowany przez Sprzedawcę we wskazanym 
miejscu jego użytkowania.  

2. Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Kupującego w lokalizacji przy ul. Żwirki i Wi-
gury 14 ,81-394 Gdynia, na własny koszt i ryzyko. 

3. Sprzedawca wyda Kupującemu wraz z przedmiotem umowy:  
a. świadectwa i certyfikaty dopuszczenia do eksploatacji wymagane odpowiednimi przepisami,  
b. instrukcję obsługi, protokół instalacyjny oraz kartę gwarancyjną, 
c. pozostałe dokumenty niezbędne lub związane z użytkowaniem przedmiotu umowy.  
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§ 3 
 

1. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbiorczym, podpisanym 
przez osoby upoważnione przez strony umowy. 

2. Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku: 
a. dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości, 
b. dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową lub zamówieniem 
c. dostarczenia przedmiotu umowy z opóźnieniem. 

 
W w/w przypadkach Kupujący zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dostawy i zwrócenia do Sprze-
dawcy na jego koszt. 
 

§4 
 
Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie Umowy są: 

 ze strony Kupującego: Paweł Molendowski, Jacek Adamonis 
 ze strony Sprzedawcy: …………………………… 

 
§5 

 
Cena przedmiotu umowy wynosi ………………….. złotych brutto (słownie kwota brutto: 
………………………………………………………….. złotych ……/100) i zawiera wszystkie niezbędne 
koszty w szczególności określone w §1 i §2 niniejszej umowy.  
 
 

§ 6 
 

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę, o której mowa w § 5, na postawie faktury dostarczonej w dniu 
dostawy i odbioru przedmiotu umowy bez uwag w terminie 21 dni. 

2. Cena uiszczona będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy widniejący na Fakturze. 
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.  
4. Sprzedawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, przenieść na osobę trzecią, 

wierzytelności, przysługujących Sprzedawcy wobec Kupującego na podstawie niniejszej Umowy ani 
dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakte-
rze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń 
o odsetki. 

 
§ 7 

 
1. Przedmiot umowy objęty jest …………… miesięczną gwarancją Sprzedawcy. Okres gwarancji li-

czony jest od daty podpisania protokołu przekazania bez uwag. Gwarancja jest aktualna w zakresie 
wad przedmiotu umowy, powstałych w czasie prawidłowego użycia. 

2. Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

3. Warunki serwisu gwarancyjnego oraz udzielonej gwarancji określa Karta gwarancyjna. 
4. Jeżeli w wyniku 3 napraw zgłoszonych wad przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady Sprze-

dawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 30 
dni od daty zawiadomienia przez Kupującego, że przedmiot umowy wykazuje wady. Zawiadomienie 
winno być wysłane listem poleconym. Zgłoszone wady nie muszą być wadami jednego rodzaju, ko-
lejno się powtarzającymi, lecz jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy. 

 
§ 8 
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1. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę 
umowną w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 5 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym 
upływa umowny czas dostawy wymieniony w ust. 1 § 2 niniejszej umowy. 

2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji 
za wady - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wy-
znaczonego na usunięcie wad. 

3. W przypadku odstąpienia Sprzedawcy od umowy z jego winy lub odstąpienia od umowy przez Ku-
pującego z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci karę umowną Kupującemu w wysokości 10% 
ceny brutto umowy określonej w § 5. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może do-
chodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

5. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącanie z faktury należnych Kupującemu kar umownych. 
6. Kupujący może rozwiązać nin. umowę w trybie natychmiastowym w przypadku opóźnienia Sprze-

dawcy w realizacji przedmiotu umowy trwającego ponad 10 dni. 
 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 10 
 
Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 11 
 
Ewentualne roszczenia i spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie i tylko w osta-
teczności rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Kupującego.  
 

§ 12 
 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.  
 

§ 13 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
 
SPRZEDAWCA:                                                                                                                                 KUPUJĄCY: 
 

 


