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Do przetargu nieograniczonego BZP Nr ogłoszenia …………… z dnia …………. r.
zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, 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, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:
1. lek. med. Piotr Kowalski - Dyrektor RSPR
a
……………………………………………………………………………………………………………
(nr identyfikacyjny NIP ……………),wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS:
…………………………. zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
1.………………………….
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na podst. art 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz 2164.) wymienione wyżej strony zawarły
umowę o następującej treści:
§1
1. W oparciu o ofertę przetargową z dnia …………..r. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy
umundurowania dla członków zespołów ratownictwa medycznego w asortymencie oraz cenie jak
stanowi Załącznik nr 1 - 1 a 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 złoży u Wykonawcy zamówienie faksem lub pocztą elektroniczną, przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego, z terminem jego realizacji do 7 dni. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza
godzinami pracy magazynu, 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. Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać wymagane na terenie R.P. dopuszczenia i rejestracje wskazane
w SIWZ.
§2
1. Wykonawca będzie realizował dostawy, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, na swój koszt
i ryzyko loco magazyn 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- 1a do umowy.

3. Warunkiem przyjęcia dostawy jest dołączony do faktury wykaz dostarczonego towaru zgodnie
z zamówieniem.
§3
1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy / dostawy sukcesywne/.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, 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.
§4
1. 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.
2. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem ilości sztuk i ceny jednostkowej zakupionego towaru.
3. Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący pod rygorem, że czynność
taka będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U Nr 112
poz.654 ze zm.).
4. Strony umowy ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy będą kary umowne.
5. 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.
6. Zamawiający
może
odstąpić
od
umowy
w
przypadku
opóźnienia
Wykonawcy
w spełnieniu świadczenia w całości lub części wynoszącego co najmniej 10 dni.
7. W rażących i zawinionych przez wykonawcę przypadkach niewykonania lub nieterminowego wykonania
postanowień umowy zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
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2.
3.
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Gwarancja jakości, reklamacje
§5
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar w ramach umowy jest wolny od wad
fizycznych / przez wadę fizyczna rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem
przedmiotu zamówienia /dobrej jakości oraz spełniający wymogi przewidziane dla danego towaru oraz
wymogi określone w SIWZ.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za
wady fizyczne dostarczonego towaru.
Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy i udziela następującej gwarancji: 12 miesięcy / na
odzież oraz obuwie / od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego.
O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie, nie później jednak niż w ciągu 14
dni roboczych od daty zrealizowania dostawy.
Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od
daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Prawo właściwe, język, zmiany umowy
§6
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania
zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami — Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania tej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
5. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:
a) Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej
przepisami prawa - mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, przy czym
zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
b) Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe stron umowy.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany w 20% rozmiarów dostarczonego towaru na rozmiar
większy lub mniejszy w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego wysłania Wykonawcy zgłoszenia
towaru do wymiany. Koszty odbioru i dostawy towaru do wymiany ponosi Wykonawca.
6. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3, 4, 5 niniejszego § są nieważne.
§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:

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a - Formularz asortymentowo-cenowy

WYKONAWCA:

