
Wzór umowy 
UMOWA  Nr ……/ZP/20 

( projekt ) 

 

zawarta w dniu …………..2020 roku w Poznaniu pomiędzy: 

1. Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZ, 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10,          

NIP 779-20-09-143, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr 0000006315, 

reprezentowaną przez: 

Dyrektora  - Marcina Zielińskiego 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..      

wpisaną do …………………………………………..……….…………………….. reprezentowana przez: 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku 

Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu po przeprowadzeniu postępowania 

o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert. 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa artykułów samochodowych, takich jak; oleje oraz smary 

do pojazdów samochodowych, których rodzaj oraz ilości zostały szczegółowo określone  

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy:  
1. Formularz ofertowy /załącznik 1/ 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad i usterek w żądanych przez 

Zamawiającego ilościach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 na swój koszt  

i ryzyko najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania terminu dostawy. O wadach towaru 

możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie 

potwierdzając to pismem, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zrealizowania dostawy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się załatwiać reklamacje składane przez Zamawiającego w terminie 5 dni 

od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 

4. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy, wolnego od wad nastąpi na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczane towary na czas nie krótszy od gwarancji producenta. 

 

§ 3 

1.   Całkowita wartość zamówienia wynosi: . . . . . . . . .  

1. Ceny jednostkowe, wskazane w formularzu ofertowym, o którym mowa w ust. 1  zawierają  

wszystkie koszty związane z dostawą towaru do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się  

w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10. 

2. Wykonawca gwarantuje, że ceny jednostkowe towaru określone w formularzu ofertowym są 

niezmienne przez okres realizacji umowy  

3. Strony niniejszej umowy dopuszczają zmiany cen w przypadku:  

     4.1. zmiany stawki VAT;  

     4.2. zmiany cen urzędowych; 

5.  Zmiana  umowy  wymaga wskazania  przez Wykonawcę okoliczności mających wpływ na wysokość 

wartości umowy i uzasadniających dokonanie zmian. 



 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za otrzymane dostawy towaru przelewem,  

na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia poprawnie 

przedłożonej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

2. Faktury musza być dostarczane w wersji elektronicznej na adres: efaktury@ratownictwo.med.pl lub 

za pośrednictwem PEF 

3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy. 

4. Do kontaktu z Zamawiającym w sprawach z zakresu realizacji niniejszej umowy Wykonawca 

upoważnia ………………………………….. tel. ………………….. 

5. Do kontaktu z Wykonawcą w sprawach z zakresu realizacji niniejszej umowy Zamawiający 

upoważnia: Grzegorz Przybył tel. 61  864-88-71  

 

§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: 

   1.1. w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki   

w dostawie zamówionej partii towaru; 

   1.2. w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy - w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z przysługującej mu należności 

z tytułu dostawy towarów. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 

   3.1. w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy - w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę 

od umowy z winy Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości uzasadniającej odstąpienie od umowy.    

3. W przypadku odstąpienia od umowy, wskazanym w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty 

w transakcjach handlowych. 

 

§ 9 

mailto:efaktury@ratownictwo.med.pl


1.Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 

będą polubownie.  

2. Spory sądowe będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia . . . . . roku. 

 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

                             
 

                  

 
                           
               Wykonawca                                                                                        Zamawiający 

 

 

 

 

                            


