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Załącznik nr 3 do SIWZ  MSPR/ZP/ZC/17/2017 
 

 
WZÓR UMOWY 

 
zawarta w dniu …………………………2017 r. w Gdyni 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 Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011428, NIP 5861986956, REGON 190502151 
(zwanym dalej Zamawiającym lub Zleceniodawcą), w imieniu którego działa: 

 Beata Pająk–Michalik   – Dyrektor 

 
a  
…………………………………………………………………………………….  
z siedzibą w ……………………………………………………………………….,  
wpisaną do …………………………………………….,  
nadany numer NIP …………………………………….  
reprezentowaną przez:  
………………………………………………………..,  
zwaną dalej Wykonawcą,  
 
 

§ 1 
 

Strony oświadczają, iż do niniejszej umowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2017, poz.1579, ze zm.) nie stosuje się zgodnie z art. 
4 pkt. 8 ww. ustawy.  
 

§ 2 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1099 szt. bonów towarowych w formie papierowej o 

     nominale : 

 o nominale 50 zł w ilości 479 szt., 
 o nominale 20 zł w ilości 620 szt., 
opisanych  w zapytaniu ofertowym.  

2. Wartość brutto umowy wynosi …………..PLN, (słownie: ………………………………zł).  

3. Przez cały czas trwania umowy strony wiążą warunki określone w zapytaniu ofertowym i 
w ofercie Wykonawcy z dnia ………………………………………………… .  
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§ 3 

 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność rzeczy będących przedmiotem umowy, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.  
 
 

§ 4 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu bony towarowe będące przedmiotem umowy, w 
terminie nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. 
Koszt dostawy ponosi Wykonawca. Doręczenie nastąpi w dniach roboczych w godzinach 
8:00 -14:00. 

§ 5 
 
Wykonawca wyda Zamawiającemu bony towarowe będące przedmiotem umowy w 
siedzibie Zamawiającego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, 81-
394 Gdynia, 
ul. Żwirki i Wigury 14. 
 

§ 6 
 

Zamawiający zobowiązuje się do odebrania bonów towarowych będących przedmiotem 
umowy w terminie określonym w § 4 i w miejscu określonym w § 5.  
 

§ 7 
 

1. Na okoliczność czynności określonych w § 4 i § 5 umowy zostanie sporządzony 
protokół zdawczo-odbiorczy.  

2. Podpisany przez obie strony protokół, o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury, rachunku lub księgowej noty obciążeniowej.  

3. Zapłata przez Zamawiającego za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem 
na rachunek Wykonawcy po bez kwestyjnym podpisaniu przez obie strony protokołu, o 
którym mowa w ust.1 i w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury, rachunku lub księgowej noty obciążeniowej.  

4. Faktury, rachunki lub księgowe noty obciążeniowe wystawiane będą na:  
 Nabywca: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Żwirki i Wigury 14, 81 -394 Gdynia, 
NIP: 586-19-86-956. 

 Odbiorca - płatnik: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Żwirki i Wigury 14, 81 -394 Gdynia 
przesyłane na adres Odbiorcy- Płatnika.  

5. Termin zapłaty uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego 
kwotą należną Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

 
 
 
 
 



 
  

MIEJSKA   STACJA   POGOTOWIA   RATUNKOWEGO  W  GDYNI  SP  ZOZ    
81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 
tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12           email: biuro@pogotowie.gdynia.pl 

www.pogotowie.gdynia.pl                   

§ 8 
 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość realizacji wydanych 
bonów towarowych w terminie do dnia 31.12.2018r. w punktach handlowych określonych 
w ofercie Wykonawcy z dnia ………………………………… .  
 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  
- za nieterminowe wykonanie zamówienia 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
zwłoki,  
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie 

należności za zrealizowanie przedmiotu umowy.  
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 
§10 

 
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 11 
 
Strony zastrzegają, że do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z niniejszej 
umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 


