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UMOWA WSPRiTS w Płocku NR …………/19 

zawarta w Płocku, dnia …………………… 2019 r. pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,  

09-400 Płock ul. NSZ 5, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr - 0000029842;      
REGON - 610317845; NIP  - 774 10 02 289;   

 
zwaną w treści umowy Zamawiającą, w imieniu i na rzecz, której działają: 

 
1. mgr Lucyna Kęsicka  Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. 
  

      2. mgr Małgorzata Berdek  Kierownik Działu Finansowo-księgowego 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  
z siedzibą w ………………………………………………………… 
 
wpisana do rejestru ……………………………………………………………………………………. 
 
REGON - …………………….., NIP -  ……………………………………; 
 
 Zwana w treści umowy Dostawcą, w imieniu i na rzecz, której działają: 
 

1. ………………………………………………….. 
2. …………………………………………………. 

 
 

Umowa zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018, poz. 1986, 1603, 2215) na podstawie art. 4 p-kt. 8 tej ustawy, o wartości 

umowy powyżej 10.000 PLN i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 EURO (bez VAT), na podstawie Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 

1/2019 r. z dnia 28 stycznia 2019 r. Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania 
ofertowego z dnia ………………. r. Nr ………………… r. Strony zawierają umowę 
następującej treści: 

§1. 
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć części komputerowe zgodnie ze złożoną ofertą  
i potrzebami Zamawiającego w okresie 12 miesięcy.  

 
§2. 

1. Dostawy następować będą transportem Dostawcy i na jego koszt, do siedziby 
Zamawiającego na adres Pracownia Radiołączności Płock ul. NSZ 5.  

2. Termin realizacji 1 dzień roboczy od daty otrzymania przez Dostawcę formalnego 
zamówienia składanego w formie elektronicznej lub telefonicznie przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego. Zmiana terminu dostawy jest możliwa wyłącznie po 
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wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym nowego terminu dla danego asortymentu, 
poczynionym maksymalnie w 2 dni robocze po otrzymaniu zamówienia. 

3. Dostawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i 
prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany ilości dostaw przedmiotu 
zamówienia wyszczególnionego, co do rodzaju w ofercie Dostawcy. 

5. Zamawiający oświadcza, że może też realizować zamówienie na części komputerowe nie 
ujęte w ofercie Dostawcy będące wynikiem bieżącego zużycia lub awarii podczas 
eksploatacji urządzeń lub wyposażenia budynków. 

 
§3. 

1. Zapłata za dostarczone części komputerowe nastąpi wg cen jednostkowych podanych  
w ofercie Dostawcy z dnia …………………… 

2. Łączna maksymalna wartość umowy wynosi …………….. zł/netto + podatek VAT. 
3. W przypadku niewyczerpania kwoty netto, o której mowa w ust. 2, w czasie trwania 

umowy, Dostawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezamówienia wszystkich ilości poszczególnych 
asortymentów ujętych w ofercie Dostawcy. 

5. Dostawca w cyklu miesięcznym będzie przekazywał komplet dokumentów materiałowych 
obejmujących dostarczone w minionym miesiącu materiały (deklaracje zgodności, atesty, 
aprobaty). 

6. Wszystkie dostarczane części komputerowe będą objęte gwarancją oraz rękojmią. Czas 
biegu gwarancji dla poszczególnych asortymentów będzie liczony od daty dostawy do 
Zamawiającego. 

7. Dowodem dostawy będzie faktura VAT. 
8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu 
względem Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy. Czynność prawna 
dokonana bez tej zgody jest nieważna, co stanowi konsekwencję postanowień art. 54 ust. 
5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2190, 1629).  

§4. 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania  

i będzie realizowana zgodnie z cenami podanymi w ofercie – formularz asortymentowo 
cenowy. 

2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą, wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany, 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 30 dni od powzięcia wiadomości  
powyższych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 
§5. 

1. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Dostawcę, w terminie 21 dni od jej doręczenia 
Zamawiającemu. 

2. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy do 
banku prowadzącego jego rachunek. 

 
§6. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązany jest 
zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 
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a) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę. 

b) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, za każdy dzień 
zwłoki w przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy określonego w § 2 ust 2.  

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy: 
a) karę umowną w wysokości 10% wartości, wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust.2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych 
od Dostawcy, 

b) odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty. 
 

§7. 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 
umowne. 

§8. 
1. W razie opóźnienia Dostawcy Zamawiający może żądać, niezależnie od wykonania 

zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 
2. Jednak że gdy wskutek opóźnienia Dostawcy świadczenie utraciło dla Zamawiającego 

całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie, Zamawiający może świadczenia nie 
przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.  

 
§9. 

 

1. Zamawiający do kontaktów z Dostawcą i realizacji przedmiotu umowy wyznacza  
P. Łukasz Kęsickiego tel. 24 267 84 14, 695290999 

2. Dostawca do kontaktów z Zamawiającym i koordynowania dostaw związanych  
z realizacją przedmiotu umowy wyznacza ………………………………………….. 

 
§10. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy: ustawy z dnia 21 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073) oraz 
innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych związanych z treścią umowy. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Strony ustalają, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji.  
W przypadku nie rozwiązania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spór 
zostanie poddany pod rozstrzygniecie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
 

§11. 
Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy:  
PN-EN ISO 9001:20015, PN-N-18001:2004. Strony umowy zobowiązują się do stosowania 
wymagań wymienionych norm w zakresie wzajemnej współpracy wynikającej z niniejszej 
umowy. 

§12. 
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 
 
 
 
Zamawiający:                                                                                                    Dostawca: 


