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Z a ł ą c z n i k  n r  4  d o  S W Z  
 

W  Z  Ó  R    P O S T A N O W I E Ń   U M O W Y   N R   R S P R / T P / D  - 1 / 2 0 2 2     
Do przetargu nieograniczonego BZP Nr ogłoszenia  ……………  z dnia  …………. r. 
W dniu ……………………………………….. 
Radomska  Stacja  Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  wpisana  do Krajowego 
Rejestru Sądowego   pod nr KRS:  0000096809, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód 
w Lublinie  z siedzibą w Świdniku,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego,                  
NIP 9481668643,  REGON  670206286 ,  zwanym dalej Zamawiającym, 
 reprezentowana  przez: 

1.   lek. med.  Piotr Kowalski  - Dyrektor RSPR               
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nr identyfikacyjny NIP ……………),wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS: 
…………………………. zwanym dalej Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 
1.…………………………. 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej progu unijnego określonego w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 11 
września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  t.j z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) 
 prowadzonego  w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy j.w  

  
 zawarły umowę o następującej treści: 
                                                                                               § 1 

1. W oparciu o ofertę przetargową z dnia …………..r. Wykonawca zobowiązuje się do;  
 sukcesywnej dostawy umundurowania całorocznego; letniego i zimowego oraz obuwia  dla 
członków zespołów ratownictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Radomiu  w asortymencie oraz cenie jak stanowi Załącznik nr  1 i 2 do SWZ i Załącznik nr 1  
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający złoży u Wykonawcy zamówienie faksem lub pocztą elektroniczną, przez osobę 
upoważnioną przez Zamawiającego, z  terminem jego realizacji do………….dni. Jeżeli dostawa wypada 
w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu, dostawa nastąpi w pierwszym dniu 
roboczym po wyznaczonym terminie. 

3. Dopuszcza się  możliwość korygowania zamówienia w sposób określony w pkt. 2, jednakże  taka 
korekta będzie skuteczna pod warunkiem uzgodnienia jej z Wykonawcą. 

4. Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać  wymagane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej . 
dopuszczenia i rejestracje wskazane w SWZ.  

5. Zamawiający zastrzega sobie  ograniczenie zamówienia w zakresie wskazanych ilości łącznie do 30% 
niezależnie od rodzaju asortymentu. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne 
roszczenia . 

                                                                                               § 2 
1. Wykonawca będzie realizował dostawy, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, 

na swój koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego,  ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, w dniach od 
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poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14;00, na podstawie wystawionej faktury VAT lub 
dokumentu WZ. 

2. Zamówienia realizowane będą wg cen zawartych w załączniku nr 2 do umowy - Formularz 
ofertowy  wraz z Formularzem asortymentowo cenowym . 

3. Warunkiem przyjęcia dostawy jest dołączony do faktury wykaz dostarczonego towaru zgodnie  
z zamówieniem. 

                                                                                           § 3 
1. Umowę zawiera się na okres do 12  miesięcy od daty podpisania umowy / dostawy sukcesywne/.  
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej  
części umowy. 

     § 4 
WYNAGRODZENIE 

1. Wartość umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: ……………), w tym podatek VAT 23 % = 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł ,  
wartość netto wynosi …………………………………………………………………………………………………………. zł  
(słownie:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… ) 

2. Zapłata   należności   następować  będzie   w  obrocie   bezgotówkowym   w  terminie 30 dni licząc od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy faktury zakupu towaru oraz towaru będącego 
przedmiotem sprzedaży.  

3. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem ilości sztuk i ceny jednostkowej zakupionego towaru. 
4.  Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący pod rygorem, że 

czynność taka będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności 
leczniczej ( T. jedn. Dz.U z 2021r poz.711 ). 

5. Strony umowy ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy będą kary umowne. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% wartości niezrealizowanej wartości umowy brutto, 
b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości  20 % wartości niezrealizowanej    

wartości umowy brutto, 
c)   zwłoki w realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust 2 umowy w wysokości 0,2% 

wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, 
d) zwłoki w realizacji uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 5   ust 3 

umowy w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki i w realizacji  reklamacji  o której mowa                     
w § 5   ust 5  . 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy  
w spełnieniu świadczenia w całości lub części wynoszącego co najmniej 10  dni . Z tego tytułu 
Zamawiającemu będzie przysługiwać kara umowna w wysokości wskazanej w § 4 ust. 6 pkt a. 

8. W rażących i zawinionych przez Wykonawcę przypadkach niewykonania lub nieterminowego   
wykonania postanowień umowy Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia 
od umowy. Z tego tytułu Zamawiającemu będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 
wskazanej w § 4 ust. 6 pkt a . 
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Wysokość zastrzeżonych kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia  brutto 
umowy  w  § 4 ust.1 umowy . 
                                                    

 § 5 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar w ramach umowy jest wolny od 

wad fizycznych / przez wadę fizyczna rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność 
towaru z opisem przedmiotu zamówienia /dobrej jakości oraz spełniający wymogi przewidziane 
dla danego towaru oraz wymogi określone w SWZ. 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru. 

3. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy i udziela następującej gwarancji:  
12 miesięcy / na odzież oraz  obuwie / od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego 
lub jeżeli   producent ustali dłuższy okres gwarancji  na okres zgodny z okresem gwarancji 
udzielonej przez  producenta. 

4. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  na piśmie, nie później 
jednak niż     w ciągu 14 dni roboczych od daty zrealizowania dostawy. 

5. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni 
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 

6. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Zamawiający zachowuje prawo do wybiórczej kontroli dostarczonego towaru. Wybiórcza, 

doraźna kontrola odbywa się w chwili dostawy w obecności wykonawcy. Przez „obecność 
wykonawcy” należy w takim wypadku rozumieć każdą osobę, która w imieniu Wykonawcy 
dokonuje tej dostawy (transport, kurier itd.). Z doraźnej kontroli zostanie sporządzony protokół w 
obecności dostawcy.  

8. W przypadku gdy, dostawa nie spełnia wymaganej jakości odzieży oraz obuwia, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odmówienia  przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany  do 
wymiany całej dostawy  na zgodny w warunkami zamówienia oraz wyborem najkorzystniejszej 
oferty.  W przypadku dwukrotnej lub powtórnej dostawy nie zgodnej z jakością odzieży oraz 
obuwia gwarantowanej przez  Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.  W tym wypadku Zamawiającemu  przysługuje kara umowna w wysokości  
20% wartości brutto umowy.  

                                                                                    § 6 
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię 

udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami — Kodeks 
cywilny. 

2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 
dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

5. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy: 
5.1.Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT 
wprowadzonej przepisami prawa –ceny  mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego 
aktu prawnego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez 
zmian . 
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5.2.Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również  następujące zmiany: 
       a. adresowe strony umowy. 
       b. zmiany  związane z realizacją zamówienia w zakresie asortymentu. 
       c. zmiany o których mowa w  ppkt b) będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji  
       wystąpienia okoliczności, za które wykonawca nie ponosi winy, w związku  ze skutkami jakie  
       wywołuje na zachowanie ciągłości dostaw trwający stan działań wojennych na terenie  
       Ukrainy  i jego wpływ na gospodarkę w naszym kraju.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany w 20% rozmiarów dostarczonego towaru na 
rozmiar większy lub mniejszy w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego wysłania Wykonawcy 
zgłoszenia towaru do wymiany. Koszty odbioru i dostawy towaru do wymiany ponosi 
Wykonawca. 

7. Zmiany dokonane w naruszeniem ust.2, 3 niniejszego § są nieważne.                                                                                
8. Zamawiający przewiduje   możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 

455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i 
mogą nastąpić wyłącznie w sytuacji zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 
c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji, 

9.  Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.  
10. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy może   nastąpić w  
       przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2  ustawy Pzp.   
                                                                                                  § 7 
Strony postanawiają, że wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy a nie rozwiązane                    
w drodze polubownej   będzie rozstrzygał  sąd  właściwy wg siedziby Zamawiającego.        
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                 §8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

      ZAMAWIAJĄCY:                                       WYKONAWCA: 
   

 

 

 

                
Załączniki do umowy:  
Załącznik nr 1 do SWZ -  Formularz ofertowy   wraz z formularzem asortymentowo- cenowym 
Załącznik nr 2  do SWZ-  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 7do SWZ – Klauzula informacyjna RODO 
 


