
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania 

UMOWA nr……………. 

 

zawarta w dniu  …………… 2022 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:  

 

Panią Dyrektor Beatę Pająk Michalik 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Zamawiającego, w ilości, 

asortymencie i cenach określonych szczegółowo w ofercie, która stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

Wartość brutto umowy wynosi …………………., w tym: 

wartość netto –   

2. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany wysokości cen określonych w Załączniku nr 1 w formie Aneksu 

do Umowy. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę umowy, o której mowa powyżej, 

Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. 

3. 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. 

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

5. Wykonawca umowy zobowiązuje się przeszkolić personel stosujący środki czystości w zakresie   

właściwego stosowania i przygotowywania roztworów roboczych preparatów, które są zaoferowane przez 

dostawcę. 

6. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałej jakości 

oraz technicznych wymogów oferowanego asortymentu.  

 

§ 2 

Sposób dostawy 

1. Zamówienia składane będą sukcesywnie w okresie trwania umowy faksem, droga e-mail lub telefonicznie 

przez pracownika Zamawiającego.  

2.  Osobami wyznaczonymi przez strony do kontaktów w zakresie realizacji umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych: Pani Gabriela Siwecka tel. ………..w zakresie 

dostaw(zapotrzebowania/zamówienia) dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP 

ZOZ. 

b) w zakresie odbioru partii przedmiotu zamówienia: Pani Irena Hewelt tel. ……… dla Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ. 

2) ze strony Wykonawcy:………………….z zakresie kontaktów z Zamawiającym;                 tel.: 

………e-mail: …………………………………………. 

                  Ewentualna zmiana w/w osób, wymaga formy pisemnej. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, w ciągu 5 dni od 

dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia w trybie pilnym strony ustalają na 2 dni robocze, 

licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w 

     termonów, Wykonawca zapewni Zamawiającemu produkt alternatywny o nie gorszej jakości i w nie               

     wyższej cenie, gdyby sytuacja rynkowa wymuszała brak dostępności zamówionego produktu. 

4. Każde opakowanie musi być oryginalnym opakowaniem producenta, zawierać informację o nazwie 

produktu, nazwę producenta, ilość opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym, datę ważności, 

skład produktu oraz warunki przechowywania. 

5. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym 

po wyznaczonym terminie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na swój koszt i ryzyko, transportem własnym lub za 

pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika lub spedytora, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 -14,00 wraz z rozładunkiem i wniesieniem na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 

7. Wydanie towaru następuje u Zamawiającego. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument dostawy 

WZ. 

 

§ 3 

Reklamacje 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone towary, licząc od daty dostarczenia towaru 

do Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe podczas transportu. 

3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w stosunku do każdej dostawy po stwierdzeniu, że 

dostarczony towar jest niezgodny z umową lub zamówieniem, uszkodzony, ewentualnie posiada braki 

ilościowe. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:  

a) dostarczenia towaru złej jakości, w tym nieposiadającego określonego w umowie   terminu przydatności 

do użytku,  

b) dostarczenie towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,  

c) dostarczenie towaru z opóźnieniem,  

d) dostarczenie towaru w nieoryginalnym opakowaniu,  

e) gdy jest uszkodzony.   

5. Strony ustalają, iż reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancyjnym,  

stwierdzenie odstępstwa jakościowego w trakcie użytkowania stanowić będzie podstawę do reklamacji.  

6. W razie stwierdzenia po odbiorze okoliczności wskazanych powyżej, Zamawiający niezwłocznie prześle 

Wykonawcy pisemną reklamację. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru zakwestionowanego niezwłocznie, jednak nie później niż 
5 dni od powzięcia informacji o reklamacji Zamawiającego lub w tym terminie udzieli odpowiedzi. Brak 

odpowiedzi w tym terminie oznacza uwzględnienie reklamacji. 

 

§ 4 

Sposób płatności 

1. Zapłata za dostarczony towar, w stosunku, do którego Zamawiający nie zgłosił reklamacji, następować 
będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty przesłania na 

adres e-mali: faktury@pogotowie.gdynia.pl prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze. 

2. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym 

samym również zgodną z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w 

fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT wraz z dostarczonym towarem. 

4. Należność będzie płatna z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury. 

5. Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę 

trzecią wierzytelności wynikających z umowy. 
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§ 5 

Kary umowne 

1. W przypadku zwłoki w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad Zamawiający uprawniony jest do 

naliczania kary umownej w wysokości 0, 2% wartości brutto dostarczonej partii towaru dotkniętego wadą, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary w wysokości 10% wartości brutto 

umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

3. Jeżeli rzeczywista szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, będzie wyższa niż 
kara umowna, Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę 

umowną na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia 

5. Zapisy o karach umownych zachowują swą moc również w przypadku odstąpienia od umowy. 

6. Strony zastrzegają, że łączna wysokość nałożonych kar umownych – w czasie trwania umowy – 

nie może przekroczyć 10 % wartości umowy, brutto umowy, określonej w § art.1 ust.2. 

 

§ 6 

Termin obowiązywania umowy 

1. Umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia    

2. Umowa niniejsza wygasa z dniem wyczerpania ilości określonej w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 

§ 7 

Odstąpienie od Umowy 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w drodze pisemnego oświadczenia, gdy: 

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostarczania artykułów bez uzasadnionych 

przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje dostarczania artykułów pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Strona nienależycie realizuje przedmiot umowy. 

 

§ 8 

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

cywilnego. 

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

 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy, będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w 

przypadku braku porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

 

§ 10 

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

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


