
      Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

U   M   O   W   A     R S P R -  4  P N / 2 0 1 4  /  w z ó r   

   

                           

 

Do przetargu nieograniczonego BZP Nr ogłoszenia  …………… z dnia  ………………r. 

Zawarta w dniu  ….. r. w  Radomiu pomiędzy:  

Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 26-600 Radom, ul. Tochtermana 

1 

(nr identyfikacyjny NIP 948-16-68-643 ), zwanym dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez: 

 

1.   Dyrektor RSPR    -     lek. med.  Piotr Kowalski 

a 

…………………………………………………………………….. 

(nr identyfikacyjny NIP ……………….., REGON …………………. ), zwanym dalej 

Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

 

1.  ……………………………….. 

 

 

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 

stycznia  2004r. Prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  09.08.2013r. 

Poz.907)  .) wymienione wyżej strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W oparciu o ofertę przetargową z dnia ………………….r. Wykonawca zobowiązuje się do 

sprzedaży – dostawy opatrunków w asortymencie oraz cenie jak stanowi  

Załącznik nr 1 do SIWZ  niniejszej umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w 

ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

zmieniającego stawkę (nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy). W tym przypadku 

zmianie ulega cena brutto – cena netto pozostaje nie zmieniona. 
2. Zamawiający określi wielkość i asortyment dostawy przez złożenie u Wykonawcy  faksem 

lub pocztą elektroniczną zamówienie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego  

z  terminem jego realizacji do 5 dni. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza 

godzinami pracy magazynu leków 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. Przedstawione ilości w SIWZ stanowią wartość szacunkową i nie mogą stanowić podstaw do 

żądania przez Wykonawcę realizacji ich wielkości oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. 

    Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia zamówieniem części asortymentu  

w wysokości do 50%. 

5. Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać  wymagane na terenie R.P. dopuszczenia           

  i rejestracje.  

 



§ 2 

 

1.  Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych 

składanych przez Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko loco magazyn leków 

Zamawiającego,  ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, w dniach od poniedziałku do piątku, na 

podstawie wystawionej faktury VAT lub dokumentu WZ. 

2.  Zamówienia realizowane będą wg cen zawartych w załączniku nr 1 do umowy. 

 

§ 3 

1.  Umowę zawiera się na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy tj/od dnia ….. do   

dnia……. lub  do wyczerpania przedmiotu umowy.   

       
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, 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. 

3. W rażących i zawinionych przez Wykonawcę  przypadkach nie wykonania lub nieterminowego 

wykonania postanowień umowy, Zamawiający będzie uprawniony do jej natychmiastowego 

rozwiązania. 

   

 

§4 

1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości netto 

…………zł+ VAT = ……………. zł.  brutto (słownie:………………………..   

…………………………………..) 

 zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia  …………r. 

 

1 a.  Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od 

wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie 

obowiązującego, przy czym zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość brutto 

umowy, wartość netto pozostanie bez zmian. 

2.Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie dostarczony jednorazowy sprzęt 

medyczny. 

3.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.  

4. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem ilości sztuk i ceny jednostkowej zakupionego 

towaru.  

5. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przekazane 

przez Wykonawcę innym podmiotom pod jakimkolwiek tytułem, bez jego zgody.  
6.Strony umowy ustalają, że  obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub  

    nienależytego wykonania umowy będą kary umowne. 

7.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) opóźnienia w realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust 2 umowy w wysokości   

        0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, 

    d) opóźnienia w realizacji uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 5   

        ust 3 umowy oraz opóźnienia w realizacji umowy w wysokości 0,2% wartości brutto   

        umowy za każdy dzień opóźnienia,. 

8.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu 

    świadczenia w całości lub części wynoszącego co najmniej 10  dni. 

 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towary należytej jakości określonej  

w odrębnych przepisach. 

2.  Terminy używalności  dostarczonych  towarów będą  każdorazowo określane w każdej partii 

dostawy. 

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

 - braków ilościowych w ciągu 3 dni; 

 - wad jakościowych w ciągu 10 dni. 

 

  § 6 

Strony postanawiają, że wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej, a w sprawach nieokreślonych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 7 

Strony postanawiają, że wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będzie 

rozstrzygał właściwy sąd wg siedziby Zamawiającego. 

                  § 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

                    

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA: 

                     

 


