
Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

UMOWA    projekt    - Nr  RSPR –    1 PN/2016 

 
Zawarta w dniu …………….. r.  w …………….. pomiędzy: 
Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1,  

tel./fax. (48) 362-48-47  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego  

Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS  0000096809 , posiadającym numer identyfikacyjny NIP 9481668643, Regon 

670206286    

reprezentowaną przez:  

 lek. med. Piotr Kowalski- Dyrektor    

zwany dalej Zamawiającym, 

 a firmą  

……………………………………………………………………………………………………….., 

NIP ……………., Regon……………………. , zarejestrowaną w  Rejestrze Przedsiębiorców  w 

Sądzie Rejonowym dla……………………………….. pod numerem KRS …………………... NIP 

..............................., REGON: .…….…….........,   

którą reprezentują: 

…………………………………………………………………………….  

......................................................................................................................  

zwaną dalej Wykonawcą.  

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  (sprawa nr  RSPR-1 PN/2016), w trybie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, Nr 907 z późn. zm.) zawarta 

została umowa następującej treści 

 

 
§ 1 

 

1. Przedmiot zamówienia stanowi   :  dostawa sprzętu medycznego jednorazowego  użytku do siedziby 

Zamawiającego,   zgodnie z   opisem przedmiotu zamówienia  zawartym w załączniku  nr 5  tj.(Formularz 

cenowy stanowiący integralną część umowy). 

 

2. Zamawiający w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie 

rzeczowymi ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia 

pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto. 

4. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia 

cen przez producenta. 

5. Zamawiający dopuszcza zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach pod 

warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zwiększeniu, w przypadku: 

a) zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, 

b) w razie wycofania z produkcji asortymentu stanowiącego przedmiot umowy z uwagi na postęp 

technologiczny. 

6. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 5 strony wyrażają zgodę na zmianę nazwy przedmiotu 

umowy oraz numeru katalogowego. 

§ 2 
1.Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi sukcesywnie  od dnia zawarcia tj.   od dnia 01.02.2016 do dnia 

31.01.2018 r. lub do wyczerpania wartości przedmiotu umowy   czyli  kwoty                    zł 

(brutto)  podanej   w ofercie nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy. 
 



             

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niezrealizowania 

całości przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmianie ulegnie kwota podatku 

VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie w 

życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

§ 3 
 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za  

przedmiot zamówienia wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku  nr 5  do umowy i one 

stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu zamówienia zgodne z 

załącznikiem nr 5 do umowy w łącznej kwocie netto PLN    …………..   „ plus należny podatek 

 VAT, co stanowi łącznie kwotę……………. brutto PLN

 (słownie:…………………… ) zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia………..   

 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 3. 

5. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby 

wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z wyjątkiem sytuacji określonej w  

§ 2 ust. 3. 

6.  Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania 

kolejnych partii towarów. 

§ 4 
 

1. Zakres rzeczowy dostaw określony jest w załączniku nr  5  do umowy. 

2. Zmiany zakresu rzeczowego dostaw tj. zastąpienie produktu objętego umową innym produktem 

synonimowym (odpowiednikięm), mogą nastąpić jedynie w przypadkach: 

a) definitywnego wycofania pewnych rodzajów materiałów opatrunkowych lub wyrobów medycznych z 

obrotu lub wykreślenia z rejestru materiałów medycznych; 

b) zaprzestania wytwarzania materiałów opatrunkowych lub wyrobów medycznych objętych umową 

c) wygaśnięcia świadectwa rejestracji; 

d) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego. 

3. Zmiana zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 2 wymaga zgody obu stron i pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności (nie dotyczy  § 1 ust. 2). 

4. W przypadku dwukrotnego braku realizacji zamówienia częściowego przez Wykonawcę Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zakupu sprzętu medycznego jednorazowego użytku będących przedmiotem 

zamówienia  lub ich odpowiedników u podmiotu trzeciego, a ewentualną różnicą w cenie między 

zakupionym sprzętem medycznym jednorazowego użytku a jego ceną z niniejszej umowy Zamawiający 

ma prawo obciążyć Wykonawcę. 

§ 5 
 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw 

jest upoważniony pracownik magazynu aptecznego. 

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w terminie do ( 4 ) dni od dnia złożenia zamówienia wysłanego 

faksem lub pisemnie, e-mailem przez upoważnionego pracownika RSPR.. 

3. Wykonawca obowiązany jest potwierdzić na piśmie Zamawiającemu dotrzymanie terminu o którym mowa 

w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz kompletność każdej dostawy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony  sprzęt medyczny jednorazowego użytku posiada termin ważności 

nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza sprzęt medyczny jednorazowego 

użytku z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż Zamawiający 

ma prawo zwrotu do Wykonawcy tych produktów na 3 miesiące przed upływem terminu ważności. 



5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może 

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli: 

a) dostawa zostanie dokonana bez wcześniejszego pisemnego zamówienia dokonanego przez osobę 

wymienioną w ust. 1; 

b) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy 

licząc od dnia dostarczenia; 

c) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone; 

d) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i złożenia dostarczanych towarów w miejscu 

znajdującym się w siedzibie Zamawiającego i wskazanym przez osobę wymienioną w ust. 1. 

e) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) lub dla których zażąda 

tego w zamówieniu  upoważniony pracownik RSPR nie będzie posiadał dołączonej kompletnej 

dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenie do obrotu, atesty, certyfikaty łub inne dokumenty 

wymagane przepisami prawa polskiego. 

 

6. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw odpowiada Wykonawca. Wartość szkód 

zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z należności wynikającej z faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę, 

7. W sytuacjach ekstremalnych Wykonawca zobowiązuje się do dostaw sprzętu medycznego jednorazowego 

użytku zamówionych w trybie pilnym (na tzw. RATUNEK) w ciągu 1 dnia od przyjęcia zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów sprzętu medycznego jednorazowego 

użytku wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia 

faktury korygującej. 

9. W przypadku dwukrotnego braku realizacji zamówienia częściowego przez Wykonawcę Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zakupu sprzętu medycznego jednorazowego użytku  będących przedmiotem 

zamówienia  lub ich odpowiedników u podmiotu trzeciego, a ewentualną różnicą w cenie między 

zakupionym  a jego ceną z niniejszej umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę. 

§ 6 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie sprzęt medyczny jednorazowego użytku  fabrycznie 

nowy i wolny od wad. 

2. Reklamacje z tytułu jakości lub ilości będą składane przez Zamawiającego faksem do Wykonawcy, 

niezwłocznie po stwierdzeniu wad towarów, ale nie później niż w okresie ważności towaru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i wymiany na towary wolne od wad, na własny 

koszt, z najbliższej produkcji po dacie uznania reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

reklamacji. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, Zamawiający może odstąpić 

od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt. d). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów sprzętu medycznego jednorazowego 

użytku   wycofanego z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia 

faktury korygującej. 

§ 7 
 

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT 

dostarczanych przez Wykonawcę w dniu dokonania dostawy. 

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię każdej faktury VAT. Faktura VAT musi 

posiadać adnotację powołującą się na niniejszą umowę. 

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu 

zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 5 do  niniejszej umowy. 

4. Faktura VAT niezgodna z postanowieniami ust. 2 i 3 nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta lub 

zostanie odesłana Wykonawcy bez akceptacji do uzupełnienia. 

5. Osobą uprawnioną do odbioru faktur VAT w imieniu Zamawiającego jest upoważniony pracownik RSPR. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie ………. dni od daty otrzymania 



przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust. 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty uważa 

się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 8 
 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust. 2 i w §  5 ust. 7 każdorazowo 

karą umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze określonych w § 6 ust. 4 albo zwłokę w 

potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,3 % wartości brutto wadliwych towarów za 

każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady; 

c) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem _ karę w wysokości 10 

% kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie 

na zlecenie Zamawiającego; 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy — 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 3. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych z należności wynikających z faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich starań zmierzających do uzyskania przedłużenia 

terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do obrotu i stosowania na cały okres 

trwania umowy (dla wyrobów dla których jest to wymagane). 

2. Działania, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest się podjąć w terminie umożliwiającym 

zachowanie ciągłości tych dokumentów. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty 

potwierdzające podjęcie działań o których mowa w ust. 1 i 2. 

 

§ 10 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od ~umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

określonym w  § 3 ust. 5. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia 

odszkodowawcze. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez 

konieczności wyznaczania dodatkowego terminu: 

a) w przypadku udokumentowanego trzykrotnego naruszenia terminów określonych w  § 5 ust. 2 i ust. 7 

oraz w  § 6 ust. 4 niniejszej umowy; 

b) w przypadku kiedy Wykonawca nie przedłoży aktualnych świadectw, atestów i certyfikatów, których 

termin upłynął podczas trwania umowy; 

c) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

3. Obowiązek Wykonawcy zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy określony w  8 ust. 1 pkt d nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar 

umownych określonych w  8 ust. 1 pkt a, b i c, naliczonych do dnia odstąpienia od umowy 

§ 11 - 
1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu lub 

skutkiem której jest zmiana wierzyciela. 

2. W szczególności przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu 

cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności takiej czynności (art.54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej). 

3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie 

mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. od 876 do 887 kc, ani jakiejkolwiek 

innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji  

niniejszej umowy. 



4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy 

Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa, Umowy przekazu 

świadczenia w rozumieniu art. 9211 – 921 kc. 

5. Strony wspólnie oświadczają że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich 

czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z 

niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 25 % wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy 

faktycznej lub prawnej, osoba trzecia. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, a zwłaszcza ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane 

wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą — pod rygorem ich 

nieważności. 

9. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

10. Strony, w rozliczeniach finansowych dotyczących niniejszej umowy, stosują wyłącznie prawo do naliczania 

odsetek umownych za opóźnienie w terminowej zapłacie, w wysokości 8% w stosunku rocznym, zgodnie z 

brzmieniem art. 481 §  1 Kodeksu cywilnego. 

11. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
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