
 

Załącznik nr 4 do Zapytania 

(Wzór Umowy) 

UMOWA 

 

zawarta w dniu …………… 2021 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:  

 

Beata Pająk- Michalik- Dyrektora  

 

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 niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą obuwia robocze (całoroczne) dla członków 

Zespołów Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Gdyni SP ZOZ zwanych dalej towarem, wg rodzaju oraz ilości wymienionych w zapytaniu ofertowym z 

dnia ……………… 

2. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

                                                                           § 2 

1. Wartość umowy określa się na kwotę brutto: ……………. zł (słownie: ………………). 

2. Cena podana w ust.1 zawiera całkowity koszt, który zostanie poniesiony przez Zamawiającego.  

3. Za dostarczony towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę stanowiącą iloczyn ceny 

jednostkowej brutto towaru zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy i ilości faktycznie 

dostarczonego towaru, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 

w banku…………………………………………… numer konta …………………………………………………. w 

terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

na adres e-mailowy: faktury@pogotowie.gdynia.pl  

4. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Ceny jednostkowe brutto określone w ofercie nie będą podlegały podwyższeniu w okresie obowiązywania 

umowy.   

 

§ 3 

1. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

2. Zamówienie, o których mowa w ust. 1, będzie złożone przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniu, o którym mowa w § 3 ust. 2, do 

siedziby Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zamówienia. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, na własny koszt i ryzyko, towaru do magazynu 

Zamawiającego określonego w zamówieniu, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8.00 do 14:30.  

5. Pracownik Zamawiającego potwierdza na fakturze zgodność dostawy z zamówieniem częściowym. 

6. Dostarczany towar winien być opakowany w sposób chroniący go przed działaniem czynników 

zewnętrznych. 

7. Dostarczony towar musi być nowy, dobrej jakości, wolny od wad.  

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony towar. Okres gwarancji wynosi 24 

miesiące i liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru towaru. 

2. Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w 

terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia Wykonawcy wady przez Zamawiającego. 

Zamawiający o wadzie rzeczy poinformuje Wykonawcę po jej wykryciu w sposób właściwy dla składania 

zamówień określony w § 3 ust. 2 umowy lub na piśmie.  

3. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

4. Ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za wykonanie umowy jest: 

a)        Imię i nazwisko ……………………….. tel.        ……………………. adres e-mailowy: ……….  
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie umowy jest:   
b) Imię i nazwisko ……………………….. tel.        ……………………. adres e-mailowy: ………. 

 
 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu 

Zamawiający złoży w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o niewykonaniu lub nienależytym 

wykonaniu umowy.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W ww. przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 

części umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca – w wysokości 5,0% wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1, 

b) nieterminowej dostawy towaru – w wysokości 1,0 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) nieterminowej realizacji obowiązków wynikających z gwarancji, o których mowa w § 4 niniejszej 

umowy - w wysokości 1,0 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

2. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z 

niniejszą umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy i związane z 

nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez 

poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim 
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lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze 

ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę.  

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

295, z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po 

wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania 

biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o 

analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 

poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego. 

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z 

naruszeniem ust. 2 może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da 

się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

4. Zmiany nin. umowy wymagają zgody obydwu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 


