
 
Załącznik nr 3 do Zapytania 

(Wzór Umowy) 
UMOWA 

 
zawarta w dniu …………… 2019 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 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna wyrobów medycznych, w ilości, asortymencie i cenach 
określonych szczegółowo w ofercie, która stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wartość brutto umowy wynosi …............. zł (słownie złotych: …......................................................... ), w 
tym: 
wartość netto – …..................zł 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen w okresie trwania umowy i nie będzie możliwa ich 
zmiana, chyba że na korzyść Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie, iż faktyczna wielkość zrealizowanych dostaw będzie zależna od jego 
potrzeb. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wielkościami, które nie mogą stanowić 
podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku mniejszego zrealizowania dostaw przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, atesty bądź 
aprobaty właściwych urzędów.  

6. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałej jakości 
oraz technicznych wymogów oferowanego asortymentu.  

 
§ 2 

Sposób dostawy 
1. Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi 

Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) od daty złożenia zamówienia.  
2. Zamówienie będzie złożone telefonicznie, faksem lub drogą e-mail przez osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego. 
3. Dostawa odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w dni robocze (z 

wyłączeniem sobót) w godz. 8:00 – 14:00. 
4. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
5. Osoba do kontaktu na etapie realizacji umowy: 

a)  po stronie Wykonawcy: 
…………………………………………………………………….…. nr tel. ……………………………… 

                                         Imię i Nazwisko 
Adres mailowy do kontaktu z firmą ………………………………………………. 
Nr fax, w tym do składania zamówień …………………………………………………….. 



 

 

 

Strona 2/3 

b) po stronie Zamawiającego: 
…………………………………………………………………….…. nr tel. ……………………………… 

                                         Imię i Nazwisko 
Adres mailowy do kontaktu z firmą ………………………………………………. 
Nr fax …………………………………………………….. 

 
§ 3 

Zobowiązania Stron 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru:  

1) posiadającego dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony 
zdrowia na terenie RP,  

2) o wysokim standardzie jakościowym.  
2. Na zamówionym towarze muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do 

tożsamości.  
3. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: 

nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody 
zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.  

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów dopuszczających 
przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia. Dokumenty, o których mowa wyżej, 
Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.  

5. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia braków ilościowych w 
poszczególnych opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego towaru oraz towarów 
przeterminowanych, braku ważnych dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lub w przypadku 
uszkodzenia towaru.  

6. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.  
7. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem.  
8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w terminie wskazanym w § 

2 ust. 1, liczonym od dnia otrzymania informacji o uzasadnionej reklamacji Zamawiającego.  
9. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone 

Wykonawcy na jego koszt.  
 

§ 4 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym 
bezskutecznie upłynął termin wskazany w § 3 ust. 8 na wymienienie zakwestionowanego towaru 
wadliwego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym 
Wykonawca drugi raz lub kolejny opóźnił się z dostawą.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym 
Wykonawca nie dostarczył w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 dokumentów tam określonych.  

4. Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub części jeszcze nie zrealizowanej przez Wykonawcę. 
 

§ 5 
Sposób płatności 

1. Zapłata za należności wynikające z realizacji niniejszej umowy (towar dostarczony i odebrany przez 
Zamawiającego) uregulowana zostanie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej pod względem 
formalnym (dane adresowe, termin płatności, data sprzedaży) faktury VAT przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, pod rygorem uznania jej za niedostarczoną, wraz z 
dostarczonym towarem. 

3. Podstawą do zapłaty za należności, o których mowa w ust 1, będzie podpisany przez Zamawiającego, 
dostarczony wraz z dostawą towaru, formularz odbioru towaru (lub dokument WZ), w którym określone 
będzie rodzaj dostarczonego towaru i jego ilość. Dokument ten, po dokonaniu odbioru towaru bez 
zastrzeżeń, zostanie odesłany do Wykonawcy faksem na numer wskazany w druku oferty. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) nie stosowania odmów dostaw towarów objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego 

wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego do 45 dni ponad termin określony w ust. 1;  
2) nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego, bez jego zgody, a także 

nie zawierania umów poręczenia za zapłatę należności przez Zamawiającego oraz innych umów 
podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelności należnej od Zamawiającego na osoby 
trzecie, pod rygorem nieważności.  
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§ 6 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,5 
% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nie dokonania wymiany towaru 
wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia 
ponad termin określony w § 3 ust. 8 umowy.  

3. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy oraz w przypadku 
opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad ponad termin określony w § 3 ust. 8 Zamawiający 
niezależnie od uprawnień do kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 ma ponadto prawo, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, zakupić towar na rynku na koszt i ryzyko Wykonawcy i odmówić przyjęcia 
spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy 
pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto określonej 
w § 1 ust. 2 umowy w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego niniejszej umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.  

5. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości wyrządzonej szkody. Maksymalna wysokość 
nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy 

6. Za towar niedostarczony w terminie (nieterminową dostawę) uznaje się także towar, który nie spełnia 
warunków określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy lub towar uszkodzony. 

 
§ 7 

Termin obowiązywania umowy 
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.12.2020 r. 
2. Umowa niniejsza wygasa z dniem wyczerpania ilości określonej w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 
§ 8 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w drodze pisemnego oświadczenia 

Zamawiającego gdy: 
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostarczania artykułów bez uzasadnionych 

przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje dostarczania artykułów pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 
3) Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot umowy. 

 
§ 9 

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy, będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w 
przypadku braku porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 


