Załącznik nr 2

WZÓR U M O W Y

UMOWA
Zawarta w Błoniu
w dniu ……………………. r

pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą w Błoniu, ul. Lesznowska 20A, działającą na podstawie wpisu
do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000246570
reprezentowana przez:
Piotra Kosyla – Dyrektora
zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym"
a
Pan/Pani ...................................................................................................................................................................
zamieszkały/a w ……………………………………………………..., legitymującym/a się dowodem osobistym wydanym przez
……………………………………………………. Seria: ……………. Numer: ……………………………. Pesel: ……………………………………….
NIP:………………………………………………
prowadzącym/ą
działalność
gospodarczą
pod
firmą:
…………………………………………………………………………………………………………………………. wpisaną do CEIDG.
zwanym w dalszej treści umowy ,,Dostawcą",
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: RM/ZP/…../20) o wartości poniżej 30 000 EURO,
Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży ……..…………………………………………………………zgodnie ze złożoną
ofertą.

2.

Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto dla zadania nr ……….. określone
zostały w ofercie Dostawcy (formularz asortymentowo-cenowy) - załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący
integralną cześć niniejszej umowy.

3.

Dostawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi do
wykonania umowy.
§2
CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy:
……………..…………………… PLN z VAT
(słownie zł; …………………………………………………………………………………………….……………………………………... złotych)
……..………………………………….. PLN bez VAT
(słownie zł; ………………………………………………….………………………………………………………………………………… złotych)

2.

W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do
siedziby Zamawiającego tj. Błonie, ul. Lesznowska 20A (transport, opakowanie, czynności związane z
przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.).

3.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania
niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy
w tym że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

4.

Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo
zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych
dostaw.

5.

Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony przedmiot zamówienia ( w odpowiedniej części) przelewem na
rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze, po zrealizowaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

6.

Faktura VAT wystawiona przez Dostawcę wskazywać musi numer umowy, z której wynika płatność.

7.

Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

8.

Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze zgodne być musi z nazewnictwem asortymentu
zastosowanym przez Zamawiającego w formularzu ofertowym.

§3
WARUNKI I TERMIN REALIZACJI
1.

Dostawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy na podstawie
składanych zamówień: ( dla Zadania nr 1) do …………. dni roboczych ( dla Zadania nr 2), do ………. dni
roboczych od chwili otrzymania od Zamawiającego zamówienia faksem, e-mailem lub na piśmie,
złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

2.

Wraz z przedmiotem umowy, Dostawca ma obowiązek dostarczyć fakturę VAT. Brak faktury VAT z
dostawą przedmiotu umowy, może stanowić podstawę odmowy przyjęcia towaru.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość przesłania faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego
Fakturowania na koncie Zamawiającego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl ; adres PEF: NIP
1181827004.

4.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym lub za pośrednictwem profesjonalnej
firmy kurierskiej na swój koszt do siedziby Zamawiającego ( od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do
14.00 pod adres wskazany w zamówieniu.

5.

Zamawiający w zamówieniu wskaże zamawiane produkty oraz ich ilości.

6.

Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego w oparciu o złożone
zamówienie.

7.

Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli w trakcie odbioru stwierdzi wyraźne wady fizyczne,
uszkodzenia opakowań, rozbieżność wyspecyfikowanej ilości oraz rodzaju ze stanem faktyczny.

8.

Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia i
monitoring umowy i składanie zamówień jest: p. ………………………………………………………. nr tel. 22 725-40-71.

9.

Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizacje zamówienia jest: p. ……………………………..………,
nr tel. i faxu. …………..……………………………………………………….……………………., adres e-mail………………………….……

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na całość przedmiotu zamówienia bądź jego
część ( „zamówienia cząstkowe”) . W przypadku nie zamówienia przez Zamawiającego całości przedmiotu
zamówienia w czasie trwania niniejszej umowy, Dostawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
11. Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
12. Dostawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone bądź
Zamawiającego.
13.

zmniejszone potrzeby

W przypadku, gdyby Zamawiający stwierdził, iż w ramach odebranego przedmiotu zamówienia znajdują
się towary inne niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Dostawcy, będzie on
uprawniony do zwrotu dostarczonych towarów Dostawcy oraz żądania dostawy brakującego przedmiotu
zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie do 24 godzin od chwili odmowy przyjęcia, albo
do zwrotu Dostawcy dostarczonych towarów, żądania zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny. Zamawiający
będzie miał prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiast z winy Dostawcy.

§4
REKLAMACJE I KARY UMOWNE
1.

O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Dostawcę na piśmie lub faksem, nie później
jednak niż w ciągu 7 dni od ich stwierdzenia.

2.

Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Dostawcę nie później niż w ciągu 7 dni od daty
otrzymania zgłoszenia o wadzie w formie pisemnej wraz z reklamowanym towarem, dostarczonym do
Dostawcy na jego koszt. Koszty dostawy reklamowanego towaru Zamawiający ma prawo potrącić z
najbliższej płatności wynikającej z wystawionej przez Dostawcę faktury VAT. Dostarczenie przedmiotu
zamówienia wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy.

3.

W przypadku uznania reklamacji Dostawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad w terminie
do 24 godzin.

4.

Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części umowy,
za każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku rozwiązania umowy z winy Dostawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

5.

W przypadku trzykrotnej reklamacji dotyczącej niekompatybilności danego produktu Dostawca
zobowiązuje się do dostarczenia produktu oryginalnego w cenie podanej w formularzu cenowym do
końca trwania umowy.

6.

W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Dostawca ma
prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

7.

W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna mająca
na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić
po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 195).
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………………. r. do 30.06.2022 r.

2.

W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od

umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności polegających na:
a) nieterminowej 3-krotnej realizacji dostaw przedmiotu zamówienia przez Dostawcę lub 3 krotne
zrealizowanie dostawy przedmiotu zamówienia zawierającego wady;
b) podwyższeniu cen jednostkowych przez Dostawcę z naruszeniem trybu określonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy.

4.

Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. Dopuszczalne są zmiany
treści niniejszej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:
1) obniżenia ceny jednostkowej produktu;
2) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu pełnej zgodności jego substancji czynnych;
3) niedostępności na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji
lub wycofania z rynku asortymentu;
4) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad
proporcjonalności w stosunkowo ceny objętej umową, pod warunkiem że Dostawca z
odpowiednim wyprzedzeniem ( co najmniej 14 dni) zawiadomi Zamawiającego na piśmie,
załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta, stwierdzające ten fakt;
5) wprowadzenia przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się co najmniej
takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku
zaprzestania produkcji asortymentu wskazującego w ofercie;
6) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy.
7) zmiany danych lub przekształcenia się Dostawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

5. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawo zamówień publicznych.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.
Wykaz załączników do umowy:
Zał. nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy
Zamawiający:

Dostawca:

