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Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego 

 
 

UMOWA Nr  TZPIZI- ……../13 (projekt) 
 

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

 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 
  

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym  
Nr TZPiZI.-Zap.Ofer.-250/14/D/13 ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego dnia  
…………………….-2013 r. Strony zawierają umowę następującej treści: 
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§1. 
1.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i sukcesywnego dostarczenia Zamawiającemu pojemników  
i worków na odpady medyczne, zwanych w dalszej części umowy „towarem”, opisanych w załączniku nr 2 
do oferty „przedmiot zamówienia – specyfikacja techniczno-cenowa”. 
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wszystkim parametrom określonym w Załączniku 
nr 1 do Umowy. 

§ 2 
1. Wykonawca realizować będzie dostawy sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez 
Zamawiającego, w zależności od jego zapotrzebowania na towar. 
2. Wykonawca dostarczy oraz wniesie zamówione towary do magazynu SP ZOZ WSPRiTS w Płocku  
ul. Gwardii Ludowej 5, w godz. 8.00-14.00 lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 
własnym staraniem i na własny koszt. 
3. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7 ilości towarów wymienione w załączniku, o którym mowa w § 1 
ust. 1 stanowią szacunkową ilość towarów, którą Zamawiający może nabyć na podstawie niniejszej 
umowy, przy czym minimalny poziom realizacji umowy będzie stanowił 80% wartości umowy wskazanej 
w § 3. 
4. Wykonawcę obciążają koszty wydania towaru, w tym w szczególności koszty opakowania, 
ubezpieczenia za czas przewozu oraz wszelkie koszty transportu lub przesłania. 
5. Terminy dostaw będą każdorazowo określane przez Zamawiającego. Maksymalny czas realizacji 
zamówienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą zamówionych towarów, faktury VAT 
oraz kopii faktury VAT. 
7. Przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz określenie w 
umowie szacunkowej ilości towarów, jaką Zamawiający może nabyć na podstawie niniejszej umowy nie 
nakłada na Zamawiającego obowiązku nabycia towarów w ilości wynikającej z umowy, a 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, z zastrzeżeniem postanowień par 3 ust. 1. 
8. Zamawiający ma prawo zamówić towary w ilości większej niż szacunkowa ilość wynikająca z umowy 
dla danego towaru na warunkach wynikających z niniejszej umowy, jednakże tylko wówczas, gdy nie 
spowoduje to przekroczenia maksymalnej wartości szacunkowej umowy, określonej w§ 3 ust. 
9. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga zmiany umowy. 
 

§ 3 
1. Maksymalna wartość szacunkowa netto umowy wynosi .................................. zł + ....% VAT , tj 
.......................... zł brutto (słownie ............................................................). 
2. Ceny jednostkowe towarów określone w ofercie są stałe przez cały okres obowiązywania umowy i 
nie będą podlegały zmianie, z zastrzeżeniem zapisów poniższych. W cenę wkalkulowane są wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
3. Należność za dostarczony do Zamawiającego towar ustalona zostanie na podstawie cen jednostkowych 
podanych w formularzu cenowym przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności 
w terminie 30 dni od daty przyjęcia towaru do magazynu szpitala oraz otrzymania faktury wystawionej 
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 
4. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze 
VAT. 
5. Za zapłatę strony uznają obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Reklamacje z tytułu jakości i braków ilościowych towarów w opakowaniach handlowych składane będą 
przez Zamawiającego faksem do Wykonawcy w terminie do 7 dni odpowiednio od daty 
stwierdzenia wady towaru lub braków ilościowych w dostawie. 
2. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
chwili jej złożenia. Odpowiedź winna być udzielona w tym terminie za pośrednictwem faksu . 
Brak odpowiedzi Wykonawcy w tym terminie i w ten sposób jest równoznaczne z uwzględnieniem 
reklamacji. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu brakujące towary lub towary wolne od 
wad w ciągu 3 dni od chwili jej uwzględnienia. 

 
§ 5 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części 
po terminie określonym w zamówieniu może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na 
konieczność zapewnienia dostępności towaru w SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. 
2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy towaru w całości lub w 
części w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary, albo ich 
zamienniki w przypadku niedostępności na rynku brakujących towarów, albo zlecić wykonanie ich 
odpowiedników na koszt Wykonawcy (nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy 
dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od 
Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku 
uchybienia terminowi określonemu w § 4 ust. 3 umowy. 
3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, 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, którą 
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, w terminie 7 dni od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w odniesieniu do sytuacji 
opisanej w § 4 ust. 3. 
4. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % wartości nie dostarczonego 
towaru za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od uprawnień zapisanych w § 7 umowy. 
5. Podstawę do ustalenia wysokości kary umownej stanowi wartość brutto nie dostarczonego towaru. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość 
kar umownych, o których mowa w ust. 4 na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 
 

§ 6 
Wykonawca będzie realizować jedynie zamówienia złożone za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej przez uprawnionego pracownika Zamawiającego – P……………………… tel. …………………….. 
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: P. …………………………, tel. ………. 
 

§ 7 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego 
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności: 
a/ nieterminowej realizacji zamówień lub rozpatrzenia reklamacji, 
b/ bezzasadnej odmowy uwzględnienia reklamacji na dostarczony przedmiot zamówienia, 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,  
w przypadku gdy wszczęto postępowanie naprawcze lub w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji 
Wykonawcy. 
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy winno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności 
i wskazywać przyczynę. 

§ 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.). 
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§ 10 
1. Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy tj. od dnia ……………….. do dnia 
………………... z zastrzeżeniem ustępu 2. niniejszego paragrafu oraz wywiązania się z obowiązków 
Wykonawcy wynikających z treści § 4 umowy. 
2. Umowa wygasa w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towarów, o których mowa w § 1 o wartości 
określonej w umowie 
3. Dopuszczalne prawem zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Załącznik do umowy (formularz cenowy z oferty przetargowej Wykonawcy) stanowi jej integralną 
część. 
 

§ 11 

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. 

 
§ 12 

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

§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy 
szczególne związane z treścią umowy 
 

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

 

 


