
 
Załącznik nr 2 do Zapytania 

(Wzór Umowy) 
UMOWA 

 
zawarta w dniu …………… 2018 roku w Gdyni pomiędzy: 
 
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, wpisaną do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000011428, NIP 586-19-86-956, Regon 190502151, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
 
………………………………………… 
 
a 
................................................................................................................................................................
.. 
................................................................................................................................................................
...  
................................................................ NIP: ........................................REGON  
Zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 
 
..............................................................  -  .......................................... 
..............................................................  -  .......................................... 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie zapytania 
ofertowego Strony zawarły umowę o następującej treści:  
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1019 szt. bonów towarowych w formie papierowej o nominale : 
1) o nominale 50 zł w ilości 454 szt., 
2) o nominale 20 zł w ilości 565 szt., 
bonów towarowych w formie papierowej, opisanych   w zapytaniu ofertowym.  

2. Wartość brutto umowy wynosi 34 000,00 PLN, (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 
00/100).  

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

 
§ 2 

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

§ 3 
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. 
 

§ 4 
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. 
 

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

§ 6 
1. Na okoliczność czynności określonych w § 3 i § 4 umowy zostanie sporządzony protokół 

zdawczo-odbiorczy.  
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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 w ciągu 14 dni od daty podpisania przez obie strony protokołu, o którym 
mowa w ust.1 i doręczeniu 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 Pub-liczny Zakład Opieki  
                    Zdrowotnej, ul. Żwirki i Wigury 14, 81 -394 Gdynia, NIP: 586-19-86-956. 
- Odbiorca - płatnik: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Pub-liczny 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.  
 

§ 7 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość realizacji wydanych bonów 
towarowych w terminie do dnia ………………... w punktach handlowych określonych w ofercie 
Wykonawcy z dnia …………..  
 

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

1) za nieterminowe wykonanie zamówienia 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
zwłoki,  

2) 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 opłacie faktury,      
rachunku lub noty obciążeniowej.  

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

 
§9 

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

§ 10 
Strony zastrzegają, że do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego 
 

§ 11 
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
 
 


