
Zał nr 3 do M.I. część 3

Umowa nr: ……………... / 20

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

Wojewódzkim Pogotowiem  Ratunkowym Samodzielnym   Publicznym  Zakładem  Opieki  
Zdrowotnej  w   Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8  wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000005890,
NIP: 712-241-34-74,   REGON: 431018621, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 

Zdzisław  Kulesza     -  Dyrektor

na podstawie pobranego w dniu …………...ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku komputerowego zawierającego aktualne dane o Zamawiającym, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a

...

na podstawie pobranego w dniu ………….. r. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku komputerowego zawierającego aktualne dane o Wykonawcy stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej umowy

o następującej treści:

§ 1
Umowa zawarta  zgodnie  z  art.  6a  ust.  1 ustawy z  dnia  2  marca  2020 r. o  szczególnych  rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zmianami).
  

§ 2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa Środków ochrony indywidualnej w tym: rękawiczek ochronnych, masek
     ochronnych, kombinezonów ochronnych niezbędnych do realizacji działań związanych z zapobieganiem,  
     przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
2. Umowa niniejsza określa warunki dostawy przedmiotu zamówienia w asortymencie, ilości i cenach 

wskazanych w Ofercie i opisie przedmiotu zamówienia zał. Nr 2 doM.I. 
3. Podane w M.I.  ilości asortymentu są wielkościami rzeczywistymi, które Zamawiający zrealizuje w 100%.
4. Oferowane wyroby medyczne winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania 

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz powinny być zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

5.  Wymaga się, by każde opakowanie oferowanych produktów było zaopatrzone w etykietę handlową, 
sporządzoną w języku polskim, zawierającą co najmniej: nazwa własna, jego wytwórca / producent, 
rozmiar, data produkcji / seria, data przydatności do użytku.

§ 3
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  przedmiot  umowy  w  okresie  od  dnia  4.01.2021  do  dnia

15.03.2021 r. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie w 5 transzach, w ilościach i terminach uzależnionych

od potrzeb Zamawiającego, w oparciu o jego pisemne zamówienia przesłane faksem lub pocztą e-mail. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf


3.  Wykonawca zobowiązuje  się  dostarczać  każdą  transzę w  terminie:  ______ dni od   daty  złożenia
zamówienia,  własnym środkiem transportu i na własny koszt – loco siedziba  Zamawiającego  (w dni
powszednie – od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godz.
8:00 do 13:00 ).

4. Niedotrzymanie powyższych terminów daje Zamawiającemu możliwość: 
    1) naliczenia kar umownych w wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto za opóźnioną część zamówienia za

każdy dzień opóźnienia lub,
   2) odstąpienia od zamówienia i zakupu danej partii towaru u innego Wykonawcy, na koszt Wykonawcy

oraz naliczenia kar umownych na zasadach określonych w pkt. 1) do dnia wykonania zastępczego.
5.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary  umowne na

zasadach ogólnych.
6.  Wykonawca gwarantuje,  że  przedmiot  umowy jest  tej  samej  jakości,  co  poddany  ocenie  w trakcie

postępowania  ofertowego i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie Wykonawcy.
7. Dostarczony przedmiot zamówienia posiada co najmniej 6 miesięczny termin ważności.   
  Niedotrzymanie  tego  warunku  uprawnia  Zamawiającego  do  nie  przyjęcia  danej  partii  towaru  i

zastosowania postanowień określonych w ust. 4 umowy.

§ 4
1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostarczanej partii towaru, Zamawiający powiadomi

pisemnie (faksem lub e-mail) o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia
braków w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o brakach.

2.  Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust.1 skutkować będzie zastosowaniem postanowień, o
których mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

3.  Towar  wadliwy,  uszkodzony,  niepełnowartościowy  nie  nadający  się  do  użytku  będzie  zwrócony
Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 dni towar pełnowartościowy.

4. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 3 skutkować będzie zastosowaniem  postanowień, o
których mowa w § 3 ust. 4 umowy.

§ 5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę: 
 
Część 3.

Brutto: …………….zł Słownie:…………………………………………………………………………….. 00/100 zł

Netto: ……………. zł Słownie:…………………………………………………………………………….. 00/100 zł

Vat:………………. zł Słownie:…………………………………………………………………………….. 00/100 zł

z uwzględnieniem wszystkich czynników cenotwórczych (VAT, cło-jeżeli  występuje,  koszty transportu i
ubezpieczenia).
2.  Wykonawca  gwarantuje  stałość  cen  jednostkowych  określonych  w  ofercie przez  cały  czas

obowiązywania umowy.
3.  Zmiana cen jednostkowych jest  dopuszczalna  tylko w przypadkach zmiany stawki podatku VAT lub

stawek  celnych  i  cen  urzędowych,  po  uprzedzeniu  Zamawiającego z  co  najmniej  7  dniowym
wyprzedzeniem o nowych cenach i przyczynie zmiany ich wysokości. 

4. Zmiana cen spowodowana okolicznościami o których mowa w ust. 3 następuje proporcjonalnie do zmiany
cen urzędowych, zmiany stawek podatkowych lub stawek celnych

5. Zmiana cen jednostkowych o których mowa w ust. 3 wymaga wprowadzenia aneksu do umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

   
§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się regulować płatności z tytułu dostawy poszczególnych transz przelewem na
konto Wykonawcy wskazane w fakturze (e-fakturze) , w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury (e-faktury). Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wydania  dyspozycji   bankowej
dokonanej przez WPR SP ZOZ w Lublinie.  

2.  Z  tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  oświadcza,  iż  wyśle  /  nie  wyśle*  (*  niepotrzebne  skreślić)
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada  2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz



partnerstwie  publiczno  –  prywatnym  (Dz.U.2018.2191)  z  uwzględnieniem  właściwego  numeru PEPPOL  -
7122413474 , GLN: 590900085367 Zamawiającego.

§ 7

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
 Wykonawcy,  Wykonawca  zostaje  zobowiązany  do  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  10  %

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
    Zamawiającego, Zamawiający zostaje zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości
    10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na
    zasadach ogólnych.

§ 8
1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron oraz wymaga formy pisemnej pod

rygorem nieważności.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dopuszczalne są rodzaje i warunki zmiany treści umowy opisane w § 5 ust 3-5.
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 następują na warunkach określonych § 5 ust. 4 umowy.
5.  W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie   umowy   nie   leży

w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić   istotnemu   interesowi   bezpieczeństwa   państwa   lub
bezpieczeństwu  publicznemu,  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie   30dni   od   dnia
powzięcia wiadomości otych okolicznościach.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5,  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 10
Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  rzeczowo  właściwy  Sąd
Gospodarczy w Lublinie.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. załącznik nr 1 KRS Zamawiającego
2. załącznik nr 2 KRS lub inny dokument Wykonawcy
3. załącznik nr 3 - oferta,
4. załącznik nr 4 - formularz cenowy,

Wykonawca: Zamawiający:


