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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

 
UMOWA Nr  TZPIZI- ………/13   

zawarta w  Płocku, dnia   …………………. 2013 r.  pomiędzy : 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transport u Sanitarnego  
09-400 Płock ul. Gwardii Ludowej 5, 

wpisan ą do Krajowego Rejestru S ądowego pod nr - 0000029842 ;      

REGON - 610317845;     NIP  - 774 10 02 289;   

reprezentowany przez: 

1. mgr Lucyn ę Kęsick ą Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku  

2. mgr Urszul ę Kamińska p. o. Głównej Ksi ęgowej         

 

zwana dalej Zamawiaj ącym , 

 

a 

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

Kod pocztowy   …………………………   

 Ulica  ………………………… 

Wpisaną do …………………………………………………………………………………………….. 
 
REGON – …………………………..,   NIP - ………………………………., 

 

Reprezentowana przez 

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

. 

zwanym dalej Wykonawc ą. 

 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym 
Nr TZPiZI.-Zap.Ofer.-250/03/D/13 ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego dnia 
…………………… r. Strony zawierają umowę następującej treści: 
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Przedmiot umowy i obowi ązki stron 
§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa:  ……………………………………………………….. 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem ofertowym z dnia ……………….. 
2013 r.. stanowiącymi odpowiednio załącznik 1 i 2 do umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności przeniesienie na Zamawiającego 
prawa własności i wydanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy określony w ust. ,1 zgodnie ze złożoną 
ofertą: 
- mechanicznej na okres                 -   ………… miesięcy lub …………………… km, 
- na powłokę lakierniczą na okres   -   ……………………………… miesięcy, 
- na perforację nadwozia na okres  -  ………………………………. miesięcy, 

 
Termin 

§ 2 
1. Wykonawca dostarczy samochód osobowy w terminie ……… dni od daty zawarcia 

umowy  do siedziby Zamawiającego w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 5 oraz wymagane 
prawem dokumenty samochodu z kompletem kluczyków. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy dostarczony samochód nie 
spełnia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz gdy Wykonawca nie 
dostarczy samochodu w terminie określonym w ust. 1. 

 
Wynagrodzenie 

§ 3 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

kwotę ryczałtową ustaloną na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości ………………. zł 
netto  (słownie:  ………………………………………………………………….………   …../100). 

2. Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT (w stawce: 23.%) od kwoty netto 
w wysokości ………………….. zł   (słownie: ……………………………..……………  …../100). 

3. Wynagrodzenie brutto wyniesie ……………….. zł (słown ie: …………………..   ……/100) 
4. Należność nie podlega waloryzacji.  
5. Należność, o której mowa w ust. 3 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem, na 

rachunek bankowy o numerze: …………….................................................................. 
prowadzony przez ............................................................, w terminie 30 dni od daty 
protokólarnego przekazania przedmiotu umowy i przedłożenia faktury.  

6. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego 
polecenia przelewu do banku, prowadzącego jego rachunek. 

7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca nalicza Zamawiającemu 
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 
Kary umowne, odst ąpienie od umowy. 

§ 4 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub nienależytym wykonaniu 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w §3 ust. 3, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z powodu: 
a) dostarczenia pojazdu niezgodnego z warunkami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia 
b) odstąpienia od umowy z powodu przekroczenia terminu określonego w §2 ust. 1. 
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3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 3. 

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ww. 
kar umownych. 

Ustalenia ko ńcowe 

§ 5 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania 
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
3. Sprawy nie uregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz 

innym przepisom właściwym ze względu na przedmiot umowy. 
4. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1) Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 
2) Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy 

6. Umowa została sporządzona na ….. stronach  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Dostawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zamawiaj ący       Wykonawca 

 
 
 

 

 


