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Załącznik nr 12 do siwz wzór umowy 
 

UMOWA SP ZOZ WSPRiTS Nr - ………./19  
 
zawarta w Płocku dnia   ……………..2019 r. pomiędzy : 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.  
09-400 Płock ul. Narodowych Sił zbrojnych 5, 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr - 0000029842;      
REGON - 610317845;     NIP  - 774 10 02 289;   

 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz, którego działają: 

 
1. mgr Lucyna Kęsicka   Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
2. mgr Małgorzata Berdek  Kierownik Działu Finansowo-Księgowego 
 
a 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
z siedzibą w …………………………………., przy ul. ………………………………, kod pocztowy …………………………………………  

 
wpisana do rejestru ………………………………………….………………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
REGON - …………………………..;  NIP – …………………………………………………………; 
 
 Zwaną w treści umowy Dostawcą, w imieniu i na rzecz, którego działają: 
 

1. ……………………………………………………………………………………..  
 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (nr 
referencyjny postępowanie nr TZPiZI-3813/01/D/19) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, ogłoszonym w BZP Nr ………………….. dnia …………………………… r., oraz na podstawie 
złożonej oferty z dnia …………………………. Strony zawierają umowę następującej treści: 

 
§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup i dostawa pełnego asortymentu fabrycznie nowych części 

zamiennych do ambulansów sanitarnych i pojazdów służbowych w roku 2019. 
2. Dostawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną do przedmiotowego 

postępowania przetargowego, ofertą z dnia ……………………………… r. 
3. Szczegółowy asortyment oraz rodzaj przedmiotu zamówienia i cena brutto dla Zadania nr …………………….. 

określone zostały w ofercie Wykonawcy (formularz asortymentowo - cenowy) - załącznik nr 1 do Umowy, 
stanowiący integralną cześć niniejszej umowy. 

 
§ 2. 

CENA UMOWY 
1. Strony ustalają, iż łączna wartość umowy na cały okres jej obowiązywania nie przekroczy kwoty: 

netto (bez podatku VAT) …………………… zł, (słownie: …………………………………………… ./100).  
brutto (z VAT)  ……………………………. zł, (słownie: …...………………………….…………. …/100 ). 

2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do 
Stacji Obsługi Pojazdów Zamawiającego znajdującej się przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 w Płocku 
(transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.). 

3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wymienione w Załączniku nr 1 do umowy, obowiązują przez cały okres 
trwania umowy tj. licząc od dnia podpisania umowy w okresie 12 miesięcy. 
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4. Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo 
zleceniu dostawy, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. 

5. Nazewnictwo asortymentu zastosowane na fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu 
zastosowanym przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym.  

4. W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz cen urzędowych w trakcie trwania umowy ceny zostaną 
zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy. 

5. Obniżenie ceny jednostkowej towaru, nie wymaga formy pisemnej i jest obowiązkowe  
w przypadku wystąpienia mechanizmów jak w ust. 4. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający w formie pisemnej ma prawo jednostronnie zmienić ilość 
danego asortymentu na inny asortyment objęty niniejszą umową, pod warunkiem, że zmiana ta nie 
spowoduje zwiększenia ogólnej ceny określonej w niniejszej umowie. 

 
§ 3. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze, po zrealizowaniu 

dostawy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
2. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 
§ 4. 

WARUNKI, TERMIN DOSTAWY I REKLAMACJE 
1. Dostawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy na podstawie 

składanych zamówień zgodnie z wzorem załącznik nr 2 do Umowy, do ……… dni roboczych od chwili 
otrzymania zamówienia zgodnie z zapisami ust. 4, złożonego przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający określa, iż osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest p. 
Mariusz Nec Mistrz Stacji Obsługi Pojazdów tel. 661-010-999. 

3. Ze strony Dostawcy osoba odpowiedzialną za realizację zamówienia jest P. ……………………………. , 
nr tel. …………………….., nr faxu: ………………………, adres e-mail: ……………………………... . 

4. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy i może być przesłane pocztą, faksem, 
elektroniczne w formie e-maila lub złożone u Dostawcy. 

5. W przypadku gdyby na złożonym u Dostawcy zamówieniu nie było podpisu osoby upoważnionej 
zamówienie nie wiąże Zamawiającego, zaś Dostawca nie ma prawa obciążyć Zamawiającego kosztami 
dostarczonych części. 

6. Wraz z cząstkową realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć fakturę VAT. Brak 
faktury z dostawą przedmiotu umowy, może stanowić podstawę odmowy przyjęcia części zamiennych. 

7.  Dostawca zapewnia, że części zamienne są fabrycznie nowe i sprawne, będą zapakowane w oryginalne 
opakowania producenta, posiadające na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na 
identyfikację produktu min. nr katalogowy części, model pojazdu, nazwa części w języku polskim, ilość, 
rodzaj, parametry itp. bez konieczności naruszania opakowania  

8. Dostawca zapewnia, że części zamienne będą częściami zamiennymi oryginalnymi „pierwszego montażu” 
lub o porównywalnej jakości, zgodnie ze złożoną ofertą. 

9. Dostawca gwarantuje wymianę części zamiennej w przypadku zastosowania przez producenta pojazdu w 
procesie produkcji innego typu części niż przedstawione w ofercie. 

10. Dostawca gwarantuje, iż części zamienne do samochodów będące przedmiotem zamówienia spełniają 
parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane. 

11. Dostawca zapewnia, iż okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy jest nie krótszy niż 12 miesięcy od 
dnia dostarczenia, lub dłuższy, jeżeli przewiduje to ich producent. 

12. Za datę rozpoczęcia biegu terminu gwarancji przyjmuje się datę dostawy danej części zamiennej do 
Zamawiającego. 

13. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym lub przez usługi kurierskie na swój 
koszt do siedziby Stacji Obsługi Pojazdów w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 (od poniedziałku do 
piątku) w godz. 07:00 do 14:20 po godz. 14:20 części będzie można zostawić w portierni u Ochrony 
Obiektu. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, lub korekty zamówionych 
ilości w dół lub w górę w przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. 

15. Dostawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby 
Zamawiającego. 
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16. Dostawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu dostarczenia 
mniejszej ilości części, niż określonej w załączniku nr 1 do umowy. 

17. Strony zgodnie postanawiają, że ostatnie zamówienie może być złożone najpóźniej  
w ostatnim dniu trwania umowy, zaś dostawa zamówionych części może w takim przypadku nastąpić już 
po zakończeniu umowy nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych. 

18. Nie dopuszcza się zamienników w oferowanym przedmiocie zamówienia od części podanych  
w formularzu asortymentowo-cenowym. 

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość egzekwowania zakupu przedmiotu zamówienia po 
obowiązujących cenach promocyjnych, ustalonych przez producentów, w danym okresie. 

20. Wystąpienie okoliczności jak w ust. 19 może mieć zastosowanie tylko w przypadku, gdy ma ona dodatni 
wpływ na rachunek ekonomiczny Zamawiającego. 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu części nieujętych w postępowaniu przetargowym,  
a wynikających ze zmian konstrukcyjnych danego modelu. W powyższym przypadku Dostawca przedstawi 
do akceptacji Zamawiającemu zamiennik produktu w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w 
umowie za wycofany produkt. 

22. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę części zamiennych o terminie ważności krótszym niż 12 m-cy 
bez uprzedniego uzgodnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru na koszt Dostawcy. 

23. Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać: ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie 
niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, instrukcje w języku polskim dotyczące 
magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia. 

24. Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 
25. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie lub telefonicznie, nie później 

jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili zrealizowania dostawy. 
26. Reklamacje, braki lub wady stwierdzone podczas odbioru części przez Zamawiającego, będą załatwiane 

przez Dostawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 
Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy. 

27. Przy reklamacji gwarancyjnej Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć do Dostawcy wadliwą część wraz z 
kopią faktury zakupu. Dostawca zobowiązany jest załatwić reklamację gwarancyjną w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nie zachowania terminu rozpatrzenia reklamacji 
gwarancyjnej w określonym terminie, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć nową część na własny koszt. 
 

§ 5. 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar 
umownych. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia 

za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu usterki lub braku zauważonego przy lub po odbiorze części zamiennych, jeżeli 

usunięcie usterki (braku) nastąpi później niż w ciągu 7 dni roboczych od jej zgłoszenia – w wysokości 
5% wartości brutto dostarczonych części zamiennych za każdy dzień zwłoki. 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Dostawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy za szkodę na zasadach ogólnych KC. 
5. Kary umowne za zwłokę i zaniechanie dostaw nie ulegają sumowaniu. 

 
§ 6. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY  
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy t.j. od dnia 
……………………….. r. do dnia ……………………………..  r. 

 
§ 7. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
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bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonanej części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
wystąpienia następujących okoliczności: 
- nieterminową 3-krotną realizacją dostaw; 
- podwyższeniem cen jednostkowych przez Dostawcę z naruszeniem trybu określonego w § 2 ust. 4 

niniejszej umowy; 
- niewypełnienia przez Dostawcę zobowiązań określonych w § 4 niniejszej umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez podania przyczyn za jedno 
miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 8. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie może 
przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, a wynikających  
z niniejszej umowy. Czynność prawna dokonana bez tej zgody jest nieważna, co stanowi konsekwencję 
postanowień art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2190 i 1629).   

§ 9. 

1. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. Dopuszczalne są zmiany 
treści niniejszej umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku: 
1) zmniejszenia ceny jednostkowej produktu; 
2) zmiany danych lub przekształcenia Dostawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 
3) zmiany świadczenia Dostawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu 

zamówienia; powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks), zmiana umowy może być 
dokonana jedynie za zgodą obu stron umowy; 

4) niedostępności na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji lub 
wycofania z rynku tego asortymentu; 

5) wprowadzenia przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się, co najmniej takimi 
samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie, w przypadku zaprzestania 
produkcji asortymentu wskazanego w ofercie; 

6) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację 
umowy. 

2. Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, pod rygorem 
nieważności w formie pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

 
§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 1603 i 2215) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
kodeks cywilny (t.j. z 2018 roku, poz. 1025, 1104, 1629 i 2073) oraz przepisy szczególne związane z treścią 
umowy. 

§ 11. 
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy nimi na tle niniejszej umowy. 
W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, spory te poddane zostaną rozstrzygnięciu przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12. 
Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy:  
PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004. Strony umowy zobowiązują się do stosowania wymagań 
wymienionych norm w zakresie wzajemnej współpracy wynikającej z niniejszej umowy. 

 
§ 13. 

Integralną część Umowy stanowią: 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy formularz asortymentowo – cenowy zadanie nr ………. .  
załącznik nr 2 wzór druku zamówienia. 
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§ 14. 

Umowa została sporządzona na 4 stronach i w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
jeden dla Dostawcy 

 
Zamawiający:         Dostawca: 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 2  

              do umowy Nr ……./19 z dnia …………… r. 

 

DRUK ZAMÓWIENIA 

Zamówienie nr: ………….... z dnia ………………. 

ZAMAWIAJACY 

Imię i Nazwisko  
Stanowisko  
Nr telefonu  

 

Wykaz części zamiennych: 

 

L.p. Nazwa części zamiennej Nr i data umowy 

Pozycja zamawianej części 
zamiennej  

w załączniku (formularz 

asortymentowo cenowy)  
do umowy. 

 
Uwagi 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

…………………………………. 
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

 

 

…………………………………. 
Podpis i pieczątka Zastępcy Dyrektora  

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. 


