
Załącznik 6 
 

Umowa nr …./ZP/18 
na dostawę sprzętu medycznego  

 (projekt) 
 

zawarta w dniu …………… 2018 roku w Poznaniu pomiędzy: 

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10 60-346 Poznań, NIP 779-20-
09-143, REGON 639686132, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000006315, zwaną dalej Zamawiającą, reprezentowaną przez: 
 

……………………………………………… 
a 

…………………………………………………………… z siedzibą w ………………………………………………, działającą 

na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………… zwanym dalej 
„Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 
……………………………………………… 

 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych strony zawarły umowę o następującej treści:  

 

 
§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu . . . . . . . zgodnego z opisem przedmiotu 

zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanych w treści umowy „Przedmiotem 
umowy”,  zgodnie ze zgłoszoną przez Wykonawcę  ofertą  w postępowaniu o zamówienie publiczne 

stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu 

oferty wyszczególnione w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotu umowy w  terminie do …… dni od daty 
zawarcia umowy. 

2. Dostawa przedmiotu umowy zgodna ze specyfikacją potwierdzona zostanie protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

 
§3 

1. Z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci : kwotę netto : ..................... złotych, 
kwotę brutto wraz z podatkiem VAT,................................. złotych 

słownie:..............................................  

2. Płatność dokonana zostanie przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiającemu 
faktury. 

 
§4 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji ustala się na 
…..…. miesięcy, począwszy od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego  

w protokole odbioru, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy. 

 
§5 

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
   1.1 odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, w wysokości 10% wartości 

przedmiotu umowy brutto, 



   1.2 w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto, za 

każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowne w przypadku: 
   2.1 odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego, w wysokości 10% wartości 

przedmiotu umowy brutto, 
3. Niezależnie od kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych  

odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej. 

 
§6 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych niedopuszczalna jest, 
pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

 
§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 zm.) oraz Kodeksu 

cywilnego. 

 
§8 

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. 
 

§9 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

                                                                 

               Zamawiający        Wykonawca        

 


