
 
 

 
 

Załącznik nr  5 do SIWZ 
UMOWA (WZÓR)  RSPR -  

 
Zawarta w dniu ……………………. r. w Radomiu pomiędzy Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego  
z siedzibą  w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom   wpisaną do KRS  pod nr 
…………………………………  reprezentowaną przez : 
- lek. med. Piotr Kowalski - Dyrektor RSPR  

Zwaną  dalej Zamawiającym,  

a firmą …………………………………………. z siedzibą w ………………………………….. przy ul. ………………………..… 
wpisaną do ………………………………..  pod nr ……………………….., reprezentowaną przez : 

1. …………………………………………………………………………………… 
(zwaną dalej “Wykonawcą”) 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej 214 000 euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./, o następującej treści:                        

§ 1. 
Przedmiot umowy, okres obowiązywania 

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt medyczny 
jednorazowego użytku  i przenieść na Zamawiającego własność towarów będących przedmiotem 
umowy, a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego 
dostarczenie. 

2. Zamawiający będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb 
RSPR. 

3. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie stanowi  odstąpienia od umowy   
w całości lub w części. 

4. Termin realizacji umowy:  od dnia podpisania  umowy przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania 
wartości przedmiotu umowy podanej w ofercie.  

5. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
i wybrana oferta. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przedmiotu umowy w danej części do 
wysokości 30% wartości określonej w umowie.  Niewykorzystanie przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego na powyższych zasadach nie stanowi  nienależytego  wykonania umowy.                                       
Z powyższego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze 
wobec Zamawiającego. 

7. Stopień realizacji umowy   uzależniony będzie od aktualnych potrzeb wynikających z działalności 
Zamawiającego. 

§ 2. 
Warunki dostawy 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy,  
na podstawie składanych zamówień, w ciągu 2 dni roboczych (za dzień roboczy uważa się każdy 
dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo 
wolnych od pracy) od chwili otrzymania zamówienia faksem lub mailowo, złożonego ze strony 
Zamawiającego przez   upoważnionego pracownika.    

2.  W szczególnych wypadkach Zamawiający może złożyć zamówienie oznaczone jako „zamówienie 
pilne”. Termin dostawy takiego zamówienia wynosi 12 godzin od złożenia zamówienia e-mailem 
lub faksem. 



 
 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do  reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby 
Zamawiającego w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar i rozładować na swój koszt w siedzibie 
Zamawiającego, tj. magazynie aptecznym (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00  
do 15.00. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę lub poza godzinami pracy 
magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W przypadku 
zamówień, o których mowa w §2 ust. 2 jeżeli dostawa wypadnie poza godzinami pracy magazynu 
Zamawiający wskaże  w zamówieniu miejsce dostawy .   

5.  Warunkiem przyjęcia dostawy jest dostarczenie rachunku lub faktury . Faktura musi być dołączona 
do dostawy w dniu dostawy celem możliwości jej zaksięgowania i wydawania w dniu dostawy 
zgodnie z serią, datą ważności i numerem EAN. 

6.  Wymagana jest zgodność serii, daty ważności, numeru EAN na fakturze i w dostawie. 
7.  Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania faksem lub e-mailem o realizacji zamówienia, w 

przypadku zamówienia cząstkowego do godz. 10:00 dnia następnego  
od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub e-mailem, a w przypadku 
zamówienia pilnego w ciągu 1 godz. od złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub e-
mailem.  

8.  W przypadku realizacji dostawy cząstkowej w części tzn. kiedy Wykonawca w całości  
nie przyśle zamówionego towaru w ramach dostawy cząstkowej, Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania informacji drogę email-ową lub faxem, które towary zostaną przesłane w 
późniejszym terminie oraz określenia terminu dostawy.  

9.  W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 8, gdzie zaproponowany termin dostawy 
cząstkowej jest niemożliwy do zaakceptowania przez Zamawiającego z uwagi na bezpieczeństwo 
pacjentów , oraz w sytuacji gdy nie dojdzie do  zrealizowania przez Wykonawcę  zamówienia  
w terminie o którym mowa w ust. 1 lub 2 lub gdy Wykonawca  nie dostarczy  asortymentu wolnego  
od wad w terminie o którym mowa w  § 3 ust. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania 
zakupu zastępczego niedostarczonego asortymentu u innego Wykonawcy  
w ilości nie zrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej. 

10.  O zastosowaniu  działania  określonego  w ust. 9, Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
Wykonawcę drogą elektroniczną. 

11.  W przypadku zakupu zastępczego, o którym mowa w ust. 9, zmniejsza się wartość przedmiotu 
umowy o wartość tego zakupu.  

12.  W przypadku zakupu zastępczego, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest do 
zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu zastępczego i ceną wynikającą z umowy 
oraz innych uzasadnionych kosztów powstałych w wyniku konieczności dokonania zakupu 
zastępczego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z ceną zakupu zastępczego. 
Powyższe nie wyłącza obowiązku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 
d umowy. 

13.  Za dzień wydania Towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym Towar został odebrany przez  
Zamawiającego. 

14.  Dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać;  
a. ulotkę w języku polskim, zawierającą, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego        

użytkownika informacje,  
b. właściwe oznaczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
c. opakowanie, które chronić będzie przed ubytkiem czy uszkodzeniem. Sposób 

pakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom towaru.  
d. instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru.  

15.  W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towarów o terminie ważności krótszym, niż 12 m-cy 
bez zgody Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru na koszt 
Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia dostawy. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego 
towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, 
od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.  



 
 

16.  Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest  pracownik magazynu 
………………….. tel. /48/ 36-248- 47. 

17.  Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest ………………………………  
§ 3. 

Reklamacje 
1.  Wykonawca daje  Zamawiającemu, gwarancje ,iż   dostarczone towary  objęte  Umowy są wolne 

od wad fizycznych i prawnych.  
2.  W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad  w zakresie jakości dostarczonego towaru 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę. W takiej sytuacji  Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dostarczenia  towaru  wolnego  od wad w  terminie  2 dni roboczych od daty  
powiadomienia  . Przy czym za dzień roboczy uważa się każdy dzień tygodnia od poniedziałku  
do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy) .  

3.  Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
§ 4. 

Wartość umowy, zapłata ceny 
1. Wartość umowy opiewa na kwotę ……….. zł brutto (słownie: ……), w tym stawka VAT ………%. 
2. Należność za  dostarczony Zamawiającemu  towar wyliczana będzie według cen jednostkowych 

brutto określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr …….. do umowy. 
3. Ceny jednostkowe brutto towarów objętych niniejszą umową, wskazane  w formularzu cenowym, 

będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy  
z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 pkt. 1 i 2. 

4. Zapłata ceny za dostarczenie towaru nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
konta …………… (nr konta musi się znajdować w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT). 

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu …… dni  
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień 
obciążenia rachunku będą bankowego Zamawiającego.  

6. Wszelkie płatności dokonywane w złotych polskich.  
§ 5. 

Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 
1. Zlecenie wykonania umowy Podwykonawcy  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                                 
i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania  uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 
co do zlecenia wykonania umowy podwykonawcy.   
3. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, 
aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.  
4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.  
5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 
podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 
pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy . 
6. Wykonawca  jest zobowiązany do przedłożenia  Zamawiającemu poświadczonej  za zgodność z 
oryginałem kopii  zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty  jej zawarcia. 
7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w 
przypadku, gdy wykonawca  nie wykona  obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.  
8. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.  
9. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca w 
terminie 7 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód 
zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku 
Wykonawcy.  
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w ust. 7, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 



 
 

§ 6. 
Zmiana wierzyciela 

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że 
czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej 
/Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm./.   

§ 7. 
Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  
a.Za opóźnienie w realizacji zamówienia, w terminie o którym mowa w  § 2 ust. 1  
– w wysokości 50 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  
b.Za opóźnienie w realizacji zamówienia, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2   
- w wysokości 10 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia  
c.Za opóźnienie w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 
2 w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
d. W przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 2 ust. 9 Zamawiający naliczy karę umowną w 
wysokości 200 zł za każdy przypadek zakupu zastępczego 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego przez którąkolwiek ze stron zapłaci on 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.  

4. 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 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
§ 8. 

Rozstrzyganie sporów 
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych  

sporów jakie między nimi zaistnieją  wynikających z umowy lub pozostających  
w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

2.  W sytuacji  gdy po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca  
nie rozstrzygną  polubownie  sporu,  każda ze Stron umowy  jest uprawniona do poddania sporu  
rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

§ 9. 
Prawo właściwe, język, zmiany umowy 

1.W zakresie nieuregulowanym w umowie  zastosowanie  będę  mieć przepisy regulujące kwestię 
udzielania zamówień publicznych, oraz przepisy  Kodeksu  cywilnego.   
2.Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących 
zakresach:  
3.1 zmiany ceny brutto spowodowanej :  
- wzrostem stawki VAT, 
 - zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę  
- zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.  



 
 

3.2 Wykonawca musi w sposób wiarygodny wykazać Zamawiającemu, że zmiany, o których mowa w 
pkt 3.1 będą miały znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia i mogą spowodować u 
wykonawcy problemy finansowe zagrażające dalszej jego realizacji.  
3.3 zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,  
3.4 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego,  
3.5 nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, 
itp.). 
4.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności wymienione w 
art. 144 ustawy prawo zamówień Publicznych. 

§ 10. 
Egzemplarze umowy 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                         WYKONAWCA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – Formularz  oferty  
Załącznik nr 2-  Formularz asortymentowo-cenowy 
 

 


