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1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ 

oraz informacji zawartych w ofercie Wykonawcy. Wzór umowy przedstawiamy poniżej pkt 3.  

2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadkach 
opisanych w Paragrafie 17 SIWZ i we wzorze umowy. 

3. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

 

UMOWA SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Nr - ……/18  

 
zawarta w Płocku dnia   …………………… 2018 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 Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
2. mgr Edyta Skonieczna                          p.o.   Główna Księgowa         

 
a 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

z siedzibą w  ……………………… przy. ul………………………. , poczta ………………………….. . 
wpisana do ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGON - …………………………..…….. ;  NIP -  ………………………………………..; 
 Zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz, którego działają: 

 

1. ……………………………………………………………………………………….…………………… 
2. …………………………………………………………………………………………..………………… 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłoszonym  

w BZP Nr ………………………... dnia ……………………2018 r., postępowanie nr TZPiZI-3813/03/D/18. 
 Strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy.  
1. Przedmiotem umowy jest dostawa - zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C na 

potrzeby ratownictwa medycznego wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r., zgodnie z 
parametrami i wymaganiami szczegółowo określonymi w opisie przedmiotu zamówienia załącznik 
nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży 2 ambulansów sanitarnych typ C w formie ratalnej,  
w nieoprocentowanych ratach oraz wydania przedmiotu umowy i przeniesienie prawa 

własności na rzecz Zamawiającego – warunki płatności opisano w §3 ust. 3 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną do 
przedmiotowego postępowania ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi 

do wykonania przedmiotu umowy oraz przyjmuje do wiadomości, że przedmiot umowy będzie 
wykorzystywany przez Zamawiającego do realizacji działalności statutowej, w tym m.in. 

udzielania świadczeń zdrowotnych, ratownictwa drogowo-medycznego. 
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części zamówienia, a Wykonawca odpowiada 
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względem Zamawiającego za wszelkie działania jak i zaniechania podwykonawcy jak za własne. 
Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek pisemnego poinformowania go o zmianach 
 w zakresie części realizowanej przez podwykonawcę lub zmianie podwykonawcy w zakresie 
określonym w ofercie Wykonawcy.    

6. Wykonawca oświadcza, że oferowane ambulanse wraz ze sprzętem medycznym spełniają 
wymagania:  

-  aktualnych norm PN EN 1789 i PN EN 1865 lub równoważnych, w zakresie odpowiednim do 
niniejszego postępowania opisane w SIWZ, 
oraz 
- ustawy z dnia 29 października 2010 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 i 

zmiany z 2011 r. Dz. U. nr 30 poz. 151, z 2015 r. poz. 541, 1273, 2281 z 2017 r. poz. 60, 777, 
1926, z 2018 r. 106, 138, 317, 650, 957, i 1099 oraz MP z 2017 r. poz. 772); 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. 
 z 2016 r, poz. 2022 i 858 oraz z 2017 r poz. 2338 i z 2018 r. poz. 855.). 

- posiadają świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z 

zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów 

samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity Dz. 
U. 2015 poz. 1475), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z aktualną 

normą PN-EN 1789 lub równoważnej zgodnie z wymogami NFZ. Homologacja oferowanego 
ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce. 

-  określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r. poz. 211, oraz z 2016 r. poz. 1948 i z 2018 r. poz.650) a sprzęt medyczny – posiada 
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości potwierdzającego, że dostarczony 
sprzęt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. deklarację 
zgodności lub certyfikat CE zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych – ważne na dzień składania ofert 

- rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy:  
2 sztuki ambulansów sanitarnych typu C marki ……………………. model ……………………,  

rok produkcji ……………………., zostały wyprodukowany przez ………………………………………………. .  
 

       
§ 2 

Termin i warunki realizacji umowy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotu umowy w terminie ………….. dni od daty 
zawarcia umowy i dostarczy pojazdy do siedziby Zamawiającego w Płocku przy ul. Narodowych 

Sił Zbrojnych 5 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na piśmie na trzy dni przed terminem dostawy 
gotowość przekazania pojazdów do odbioru. 

4. Z czynności odbioru pojazdów zostanie sporządzony i podpisany przez dwie Strony protokół 

odbioru dostarczony przez Wykonawcę.  
5. Zamawiający, przed podpisaniem protokołu odbioru zastrzega sobie prawo sprawdzenia 

parametrów technicznych dostarczonych przez Wykonawcę samochodów w celu zbadania 
zgodności z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi w SIWZ oraz złożoną ofertą. 

6. Powodem odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego może być w szczególności: 

1) dany ambulans nie spełnia wymagań określonych w SIWZ; 
2) w danym ambulansie stwierdzono usterki, których nie da się usunąć w trakcie odbioru, 

3) brak wymaganej w SIWZ i niniejszej umowie dokumentacji. 
7. Stwierdzenie wad lub niezgodności, o których mowa w ust. 6 podczas odbioru przedmiotu 

umowy, skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru przedmiotu umowy oraz sporządzeniem 
protokołu wad.  

8. Samochód, który nie spełni warunków odbioru zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad  

w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o wadach, które może nastąpić w terminie  
1 miesiąca od daty odbioru samochodów. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. Z czynności 

odbioru samochodu wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru. 
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9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą pojazdów do momentu 

podpisania protokołu odbioru, lub dodatkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 8, 

jeżeli zostanie sporządzony. 
10. Wykonawca w dniu odbioru pojazdów przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi zakupionych ambulansów. 
11. Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu w dniu dostawy polskojęzyczną dokumentacje 

techniczno-eksploatacyjną dostarczonych pojazdów i wyposażenia medycznego wg następującej 

specyfikacji: 
1) instrukcję obsługi pojazdu, 

2) karty pojazdu, 
3) książki gwarancyjne pojazdu, 

4) karty gwarancyjne elementów posiadających odrębna gwarancję, 
5) instrukcje, obsługi urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie ambulansu, 

6) karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu (jeżeli dotyczy), 
7) certyfikaty zgodności z aktualną normą PN-EN 1789 (jeżeli dotyczy), 
8) paszporty techniczne sprzętu medycznego (jeżeli dotyczy), 
9) schematy elektryczne: - dodatkowych instalacji ambulansu; - rozmieszczenia przekaźników i 

bezpieczników chroniących instalacje elektryczną ambulansu; - instalacji wykonanej na 

potrzyby sprzętu łączności, 

10) dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako specjalny sanitarny, 
11) świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego na każdy pojazd oddzielnie, 

12) dokumenty informujące o siedzibie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych (ambulansu 
i wyposażenia), 

13) dwa komplety kluczyków na każdy pojazd. 
 

§ 3 

Wartość umowy i warunki płatności. 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało ustalone na kwotę brutto ……… zł 

(słownie:................................................................................................................................). 
w tym: 

podatek VAT w wysokości …………………… zł (słownie: ……………………………………………………….....), 

kwota netto w wysokości ………………… zł (słownie: ……………………………………………..……………..…). 
2. Strony zgodnie ustalają, że określona powyżej cena jest stała przez cały czas trwania umowy i nie 

może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.  
3. Warunki płatności: 

1) należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy po otrzymaniu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w nieoprocentowanych, ratach przelewami do dnia 30 
każdego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany na fakturze po dokonaniu protokolarnego 

odbioru ambulansów wraz z wyposażeniem bez zastrzeżeń.  
2) pierwsza rata z podatkiem VAT od wartości całego przedmiotu umowy płatna w miesiącu 

następującym po odbiorze ambulansów. 
3) pozostała kwota rozłożona będzie na równe miesięczne raty (bez podatku VAT).  

4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z fakturą harmonogram spłat zawierający datę 

spłaty (30-tgo danego miesiąca) i kwotę (rata), ostatnim miesiącem spłaty powinien być 
miesiąc czerwiec 2019 r. 

4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego Wykonawcy 
wskazanego na fakturze VAT. 

5. Wykonawca oświadcza, że umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh Dz. U.z 2016 r. 

poz. 1578, 996, 1579 2255 i 2269, z 2017 r. poz. 791, 1089 i 1133 (dotyczy wyłącznie spółek z 
o.o.). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT nr niniejszej umowy. 
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Zamawiający obowiązany będzie zapłacić 

Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
8. 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 
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stanowi konsekwencję postanowień art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 

działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650 i 1128).   

§ 4 

Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia brutto  

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego  
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia ustalonego jako termin 

wydania pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy i § 2 ust. 8 niniejszej umowy. 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji 

oraz za niedostarczenie w terminie ambulansu zastępczego §5 ust. 7 niniejszej umowy  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 
3. W sytuacji obciążenia Wykonawcy karą umowną Zamawiający wystawi Wykonawcy notę  

obciążeniową z terminem płatności 14 dni od daty jej otrzymania wraz z pisemnym uzasadnieniem 

podstawy naliczenia kary umownej w sytuacji, o której mowa w ust. 1. 
4. Niezależnie od kar umownych Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

 § 5 

Warunki gwarancji i reklamacji. 

1. Wykonawca gwarantuje, że ambulanse przygotowane do odbioru wraz z wyposażeniem będą 

funkcjonalne i gotowe do natychmiastowej eksploatacji. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy określony w §1 ust. 1, na okres: 
1) gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy – ………………..  miesiące bez limitu kilometrów, 

2) gwarancja powłoki lakierniczej – ……………… miesiące, 
3) gwarancja perforacja elementów nadwozia – ………………… miesiące,  

4) gwarancja na zabudowę medyczną – ……………. miesięcy,  - przeglądy gwarancyjne zabudowy 

medycznej bezpłatne, co 12 miesięcy – 2 przeglądy w okresie 24 miesięcy, łącznie z wszystkimi 
kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego. Realizacja zgłoszonych 
usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia na koszt 
gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych 
lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego,  

o którym mowa w §2 ust.4 umowy. 
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu warunki gwarancji wraz z dostawą przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych (również ukrytych) otrzymanego 

przedmiotu umowy w okresie gwarancji, pozostawi go do dyspozycji Wykonawcy w siedzibie 
Zamawiającego, powiadamiając niezwłocznie (pisemnie lub faksem) o stwierdzonych brakach lub 

wadach. 
6. Gwarancja nie ogranicza uprawnień z tytułu rękojmi, przeciwne zastrzeżenie w gwarancji jest 

nieważne. 

7. Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej zabudowy sanitarnej ambulansu i jego 
wyposażenia wynosi 24 godziny licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego 

(pismem, telefonem lub faksem) do autoryzowanego serwisu zabudowy sanitarnej i wyposażenia. 
Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciagu 72 

godzin od zgłoszenia na koszt gwaranta.  
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca Zobowiązuje się do wymiany sprzętu na zastępczy o 

parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin. 

8. Czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej samochodu zgodnie z warunkami gwarancji producenta 
pojazdu reprezentowanego przez autoryzowaną stację obsługi danej marki. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostarczenia zastępczego pojazdu na czas 

naprawy przedmiotu umowy przez producenta samochodu trwającej dłużej niż 14 dni 

roboczych. Dostarczenie zastępczego ambulansu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w okresie gwarancyjnym bezpłatnych przeglądów i 

bezpłatnych napraw przedmiotu umowy zgodnie z warunkami gwarancji samochodu i zabudowy 
sanitarnej i wyposażenia. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji 

na wymieniony element samochodu lub zabudowy sanitarnej i wyposażenia o czas trwania 

naprawy.        
11. W przypadku odmowy reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o 

przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja 
Zamawiającego będzie uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi 

Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający może zlecić naprawę innemu podmiotowi.  
12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ambulansu bądź wyposażenia 

spowodowane m.in. nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi 

ambulansu lub wyposażenia medycznego, uszkodzeniami spowodowanymi działaniem „siły 
wyższej”, użytkowaniem przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem oraz przechowywaniem 

przedmiotu umowy w nieodpowiednich warunkach. 
13. W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony 

dostęp do ambulansu i wyposażenia w godzinach pracy Zamawiającego. 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym 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 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy prawo 

zamówień publicznych; 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
- W przypadku, o których mowa powyżej tj. w pkt 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli: 

1) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez 
pisemnej zgody Zamawiającego,  

2) Wykonawca nie dostarczy dokumentów koniecznych do dopuszczenia pojazdu do ruchu 
drogowego lub jeśli będzie zalegał z dostawą pojazdu dłużej niż 30 dni od wymaganego 

terminu. 

3) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie, 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

§ 7 

Komórki organizacyjne Stron Umowy odpowiedzialne za realizacje umowy 

1. Stacja Obsługi Pojazdów ze Strony Zamawiającego: 
e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl; tel. ………………………………………………… 

2. ………………………………….. ze strony Wykonawcy: 

e-mail: ……………………………@…………………………………………….. tel. …………………………………… 

 

 

§ 8 

mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
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Możliwość zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie  

w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
3) zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

3. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą 

nastąpić w następujących przypadkach, gdy: 
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), 

np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron 
umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu 

realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do 
natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 

3) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie 

przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących 
przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania. 

4)  nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa nie 
uleganie zmianie w zakresie wysokości ceny netto. 

5) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
6) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
7) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 

nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący 
podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji 

sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie 

ulegnie zwiększeniu; 
8) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 

o wyższej, jakości w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

9) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego. 
4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących 

następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania 
aneksu. 

§ 9 

1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym umową Zamawiający ma prawo nabyć 

brakujące towary na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia i bez 
obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.  

2.  W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, 
Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 

Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby 

Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary a ceną towarów wraz z poniesionymi kosztami 
dodatkowymi i utraconymi korzyściami, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z 

nabyciem zastępczym, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.  

 

 

§ 10 
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Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy sądem miejscowo 

właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  

i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy szczególne 
związane z treścią umowy. 

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 

firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego  
i naprawczego. 

4. Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy:  
PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie auditu 

przez Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie – przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888,1999 , 2056, 2290 i z 2018r. poz. 9 i 88) 

oraz ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 poz. 
2422) przepisami wykonawczymi do ustaw, przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 60 i 1169) oraz  zgodnie z normami PN-
EN ISO 9001; PN -EN ISO 18001. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla 

Wykonawcy. 
Podpisy Stron Umowy 

                   

Zamawiający       Wykonawca 

 
 
 


