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Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego 
 
 

Projekt  

UMOWA Nr  TZPIZI- ……/13 
 

zawarta w  Płocku, dnia   ………………………………….  pomiędzy : 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  

09-400 Płock ul. Gwardii Ludowej 5, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr - 0000029842;      

REGON - 610317845;     NIP  - 774 10 02 289;   

reprezentowany przez: 

1. mgr Lucynę Kęsicką Dyrektora WSPRiTS w Płocku  

      2. mgr Urszulę Kamińską p.o. Głównej Księgowej         

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

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

kod pocztowy:   …………………………………….,    

ulica:  …………………………………….,  

wpisana do rejestru ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

REGON – ……………………………,  NIP – ………………………………….., 

 

reprezentowana przez 

 

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

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym  
Nr TZPiZI.-Zap.Ofer.-250/15/D/13 ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego dnia  
…………………………..-2013 r. Strony zawierają umowę następującej treści: 

 
§1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa transportem specjalistycznym Wykonawcy 
tlenu medycznego w stanie sprężonym, zwanym dalej „towarem”, zgodnie ze złożoną ofertą.  
Przy dostawie Wykonawca dołączy dokument potwierdzający rodzaj, ilość i cenę towaru 
będącego przedmiotem dostawy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar spełnia wymogi określone przez obowiązujące 
przepisy do stosowania ich w celach medycznych. Wykonawca dołączy kartę charakterystyki 
substancji przy pierwszej dostawie oraz przy każdej dostawie dołączy atest (świadectwo jakości 
substancji). 

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 
4. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne spełniają wymagania określone  

w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679). 
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi 

do wykonania umowy. 
6. Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto zostały określone 

 w ofercie Wykonawcy (formularz asortymentowo-cenowy) – załącznik nr 1 do umowy 
stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca realizować będzie dostawy sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez     
Zamawiającego, w zależności od jego zapotrzebowania na towar. Realizacja zamówienia nie może 
przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia. W sytuacjach awaryjnych realizacja na każde 
żądanie Zamawiającego w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia niezależnie od dnia zgłoszenia 
telefonicznie, faksem lub e-mailem. 

3. Transport od miejsca zakupu do wskazanego miejsca rozładunku jeden raz w tygodniu  
do wskazanych poniżej Oddziałów: 
- Płock ul. Strzelecka 3; 
- Sierpc ul. Braci Tułodzieckich 19; 
- Gostynin ul. Przemysłowa 1. 

4. Dostawy realizowane będą w dni robocze w godz. od 0700 do 1400. W przypadku dostaw o innych 
porach konieczne jest wcześniejsze ustalenie z Zamawiającym terminu dostawy. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał się z dostawą zamówionego towaru, Zamawiający ma prawo 
zakupu towaru u innego Dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przy dostawie pełnych butli, odbiór pustych butli.  
7. Butle stalowe jako zbiorniki ciśnieniowe wymagają zapewnienia odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa. Wykonawca prowadzi nadzór nad właściwym stanem technicznym butli 
przyjmowanych do napełnienia i przestrzegania odpowiedniego obchodzenia się z butlami oraz 
prowadzi badania okresowe butli, ich konserwację i odpowietrzanie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać napraw lub wymiany uszkodzonych w wyniku 
eksploatacji butli i osprzętu, będących jego własnością. 

9. Napełnione butle muszą być zabezpieczone plombami jednostki odpowiedzialnej za jej zawartość 
w sposób uniemożliwiający jej zmianę lub użycie bez naruszenia plomby. Butle z tlenem 
medycznym muszą być oznaczone jednoznaczną identyfikacją zawartości (seria napełnionej 
zawartości i data przydatności do używania). 

10. Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu towaru innego niż ściśle określony  
w przedmiocie zamówienia i wskazany w ofercie Wykonawcy. W razie dostarczenia przez 
Wykonawcę towaru innego niż ściśle określony w przedmiocie zamówienia i ofercie Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo odmowy ich odbioru. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi,  
że w ramach odebranego przedmiotu zamówienia znajduje się towar inny niż ściśle określony  
w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, jest on uprawniony do zwrotu 
dostarczonego towaru Wykonawcy i żądania dostawy brakującego przedmiotu zamówienia bez 
dodatkowego wynagrodzenia albo do zwrotu Wykonawcy dostarczonego towaru i żądania zwrotu 
uiszczonej z tego tytułu ceny. Zamawiającemu będzie służyło prawo do odstąpienia od niniejszej 
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

11. Przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz określenie  
w załączniku nr 1 do umowy szacunkowej ilości towarów, jaką Zamawiający może nabyć  
na podstawie niniejszej umowy, nie nakłada na Zamawiającego obowiązku nabycia towarów  
w ilości wynikającej z umowy. Nie zamówienie przez Zamawiającego wskazanej ilości towarów 
nie stanowi podstawy do żądania nabycia towarów w ilości określonej szacunkowo lub roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu nie zamówienia szacunkowej ilości towarów wynikającej z niniejszej 
umowy. Wykonawcy będzie przysługiwała zapłata za już dostarczony towar. 

12. Zamawiający ma prawo zamówić towar w ilości większej niż szacunkowa ilość wynikająca  
z załącznika  nr 1 do umowy, jednakże tylko wówczas, gdy nie spowoduje to przekroczenia 
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maksymalnej wartości szacunkowej (netto) umowy, określonej w § 3 ust. 1, a Wykonawca 
zobowiązany jest do elastycznego reagowania na potrzeby ilościowe Zamawiającego. 

13. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga zmiany umowy. 
 

§ 3. 
1. Maksymalna wartość szacunkowa netto umowy wynosi – ………………..zł + 8% VAT , tj. – 

………………zł. Cena brutto umowy wynosi ……….. (słownie: ……………………………………………). 
2. W cenach jednostkowych wymienionych w ofercie zawarte są wszelkie koszty związane  

z dostawami przedmiotu zamówienia (tj. transport do Oddziałów Zamawiającego, opakowanie, 
czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesłanie itp.). 

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez okres trwania umowy. Zmiany 
cen mogą nastąpić jedynie w wyniku zmiany stawki podatku VAT dotyczących przedmiotu 
zamówienia w trakcie trwania niniejszej umowy. Ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie 
stosownego rozporządzenia czy ustawy. 

4. Należność za dostarczony do Zamawiającego towar ustalona zostanie na podstawie cen 
jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym przez Wykonawcę. 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 21 dni od daty przyjęcia towaru 
do magazynu poszczególnych Oddziałów Zamawiającego oraz otrzymania faktury wystawionej,  
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

5. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane  
na fakturze VAT. 

6. Za datę zapłatę Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4. 
1. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub faksem  

w terminie do 7 dni odpowiednio od daty stwierdzenia wady towaru lub braków ilościowych  
w dostawie. 

2. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym  
niż 3 dni od chwili jej wpływu do Wykonawcy. Odpowiedź winna być udzielona w tym terminie  
za pośrednictwem faksu. 

3. Brak odpowiedzi Wykonawcy w tym terminie i w ten sposób jest równoznaczne z uwzględnieniem 
reklamacji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu reklamowany towar wolny od wad   
w ciągu 3 dni od chwili uwzględnienia reklamacji. Dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego 
od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% 
wartości brutto zawartej umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki za 
nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
brutto zawartej umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia  
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

3. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 
brutto zawartej umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

4. Jeśli szkoda Zamawiającego byłaby wyższa od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 6. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jest podpisania lub do 
wyczerpania kwoty szacunkowej netto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

 
§ 7. 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku powtarzającego się nie wypełniania warunków umowy przez 
Wykonawcę, a w szczególności w następujących przypadkach: 
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a) nieterminowego dostarczania towaru lub dostarczania go niezgodnie pod względem 
asortymentu bądź ilości z zamówieniem oraz nie dostarczenie go w wymaganym terminie 
pomimo złożenia zamówienia; 

b) nieuzasadnionej zmiany cen, podwyższeniu cen jednostkowych przez Wykonawcę,  
z naruszeniem zapisu określonego w § 3 ust. 3; 

c) wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania naprawczego lub w przypadku podjęcia 
decyzji o jego likwidacji. 

2. W razie wystąpienia istotnych zmian 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 1-go miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 8. 

Wykonawca będzie realizować jedynie zamówienia złożone za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej przez uprawnionego pracownika Zamawiającego – P. Teresę Samoraj tel. 24/267-84-26. 
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: P. ……………………, tel. ………………. 
 

§ 9. 
Strony wyłączają możliwość zbycia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy 
oraz dokonywania przez osoby trzecie czynności faktycznych i prawnych dotyczących tych wierzytelności, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 
może nastąpić zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). 
 

§ 10. 
1. Dopuszczalne prawem zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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. 
 

§ 11. 
Właściwym do rozpoznawania sporów, które mogą wyniknąć w przyszłości na tle realizacji niniejszej 
umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy 
szczególne związane z treścią umowy 
 

§ 13. 
Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy:  
PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004. Strony umowy zobowiązują się do stosowania wymagań 
wymienionych norm w zakresie wzajemnej współpracy wynikającej z niniejszej umowy. 
 

§ 14. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 
 
 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄĄĄĄCY 

 

 


