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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA /wzór/ 

na zakup i dostawę umundurowania (odzież i obuwie) dla pracowników Ratownictwa 

Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Zawarta w dniu …………………………… w Grójcu, pomiędzy: 

 

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu 

przy ulicy ks. Piotra Skargi 10, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000351118, posiadającą nr NIP797-201-92-61 i numer REGON 142203546,  

reprezentowaną przez: 

 

mgr Marzenę Barwicką- Prezesa zarządu 

zwanym dalej „Odbiorcą” 

 

a  

 

……………………………………………… z siedzibą w ……………………………….., 

……………………………………… posiadającą NIP: ………………………………………….. i numer 

REGON …………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Dostawcą” 

 

wybraną w trybie do którego nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych zgodnie z  art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. 

zm.), o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy, okres obowiązywania 

1. Na podstawie umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy i przenieść na Odbiorcę 

własność towarów będących przedmiotem umowy, a Odbiorca zobowiązuje się towar odebrać  

i zapłacić Dostawcy cenę za jego dostarczenie. 

2. Termin realizacji umowy: 30 dni od daty zawarcia umowy 

3. Integralną część umowy stanowi  wybrana oferta. 
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§ 2. 

Warunki dostawy 

1. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

towaru przechodzą na Odbiorcę z chwilą wydania towaru Odbiorcy lub osobie trzeciej wskazanej na 

piśmie przez Odbiorcę. 

2. Koszty dostawy ponosi Dostawca. 

3. Do kontaktów ze strony Odbiorcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się …………………………….. – 

…………………………………………. - nr tel. (048) ……………………………………  

5. W sprawach wątpliwości co do realizacji niniejszej umowy kontakt z …………………………………………. – 

…………………………………………………………………………….. - nr tel. (048) …………………………………………… 

6. Do kontaktów ze strony Dostawcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się 

……………………………………………………………………………………………………….…………………. 

7. Miejsce dostawy towaru: Magazyn PCMG – ul. Piotra Skargi 10  

 

§ 3. 

Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport 

1. Za dzień wydania towaru Odbiorcy uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Odbiorcę 

po sprawdzeniu jakości dostawy towaru. 

2. Dostawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy. 

3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku 

braku takich norm, wszelkie znane Dostawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru do 

Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy. 

4. Do towaru Dostawca dołączy fakturę lub rachunek. 

 

§4. 

Zasady zwrotu towaru 

1. W przypadku dostarczenia towaru z wadami (uszkodzenie, itp.)Dostawca zobowiązany jest do 

niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad.  

3. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy. 
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§ 5. 

Wartość umowy, zapłata ceny 

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ..............................................…………… brutto 

(słownie:........................................................................................ w tym podatek VAT .........% 

2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych netto (za  

jednostkę miary) określonych w formularzu cenowym oraz uwzględniając należny podatek VAT, 

stanowiącym zał. nr 1 do umowy. 

3. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany 

przez niego na fakturze lub rachunku. 

4. Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu (min 30 dni) ……... dni od 

daty wystawienia faktury lub rachunku przez Dostawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 

 

6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §5 pkt. 5, przez Odbiorcę, 

Dostawca może naliczyć odsetki w wysokości określonej w art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku – Ordynacja podatkowa.  

7. Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich. 

 

§ 6. 

Zmiana stron umowy 

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po pisemnym wyrażeniu zgody przez Odbiorcę. 

 

§ 7. 

Opóźnienie Dostawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. W przypadku opóźnienia Dostawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części Odbiorca nalicza 

karę umowną, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego,  

a niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy zapłaci on Odbiorcy karę umowną  

w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Odbiorcy zapłaci on Dostawcy karę umowną  

w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

4. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Odbiorca naliczy karę umowną w 

wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 
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5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towaru 

do dnia odstąpienia od umowy. 

6. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 8. 

Rozstrzyganie sporów 

1. Odbiorca i Dostawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim 

związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Odbiorca i Dostawca nie są w stanie 

polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego, właściwego dla siedziby Odbiorcy. 

 

§ 9. 

Prawo właściwe, język, zmiany umowy 

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 Dostawcy, chyba że Odbiorca przewidział możliwość dokonania tej 

zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany. 

 

§ 10. 

Egzemplarze umowy 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Dostawcy oraz dwa egzemplarze dla Odbiorcy. 
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Załączniki: 

1.  Formularz cenowy 

 

 

Akceptuje pod względem finansowym 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
Główny Księgowy 

 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Aleksandra Kądziela 


