Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na zakup części
zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych
UMOWA
zawarta w Nowym Sączu dnia ….......................................... w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1579 ) i zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty
30.000 euro wprowadzonego Zarządzeniem nr 11/2014 Dyrektora w dniu 22.04.2014 )
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej- Sadeckie Pogotowie
Ratunkowe z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod poz. 0000018281, NIP: 734-27-52-853, REGON: 49007357
reprezentowanym przez:
Dyrektora

Józefa Zygmunta

-

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o treści:
§1
1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego
postępowania ofertowego ( Zapytanie ofertowe z dnia …................................. ) oraz oferty
przedstawionej przez Wykonawcę w tym postępowaniu ( Załącznik nr 1 ) – stanowiących
integralną część niniejszej umowy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania:
Dostawę części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych SPZOZ
Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) warunkami określonymi w niniejszej umowie;
b) warunkami wynikającymi z zapisów Zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości
poniżej 30.000 euro na zakup części zamiennych i akcesoriów z dnia …...............................
3. Przedmiotem umowy jest dostawa części zamiennych i akcesoriów samochodowych,

których rodzaje, szacunkowe ilości oraz ceny jednostkowe wymienione są w załączniku
nr 1 do umowy ( formularz cenowy ).
§2
1. Rzeczywiste ilości towaru będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
2. Dostawy poszczególnych partii towaru następować będą na podstawie zamówienia
przekazanego faksem, telefonicznie lub e-mail.
3. Wykonawca będzie dostarczał towar do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu,
ul. Śniadeckich 15 na własny koszt. Termin dostawy wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy
od momentu złożenia zamówienia.
4. Ilość asortymentu przedmiotu umowy ma charakter szacunkowy i może podlegać
zmianom w zależności od potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania w pełnym zakresie zamówienia
określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wykonawcy
nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za już
dostarczony Zamawiającemu towar.
6. W razie wyczerpania danej pozycji asortymentu Zamawiający może go zamówić
na tych samych zasadach pod warunkiem nie przekroczenia wartości przedmiotu Umowy.
7. Dostarczane części zamienne winny być fabrycznie nowe, zakonserwowane metodą
zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno – eksploatacyjnych
podczas przechowywania w warunkach magazynowych. Dostarczane części zamienne
i akcesoria powinny być każdorazowo zapakowane w oryginalne fabrycznie opakowanie.
8. W przypadku dostarczenia części zamiennych o porównywalnej jakości ( zamienniki ),
na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
zaświadczenia producenta tych części, potwierdzającego ich jakość oraz standardy
produkcyjne, określone przez producenta. W takim przypadku zamienniki te muszą być
zgodne z wymogami producenta pojazdu oraz posiadać parametry nie gorsze niż
oryginalne części.
9. Części zamienne i akcesoria samochodowe nie wymienione w załączniku nr 1 będą
zamawiane u Wykonawcy na oddzielne zamówienie ze stałym ….......% rabatem
udzielonym od ceny producenta, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia
wartości całego zamówienia.
§3
1. Zgodnie ze złożoną ofertą, łączna wartość umowy wynosi brutto: …................................ zł
( słownie: …........................................................................................................................... )
w tym podatek VAT 23 %, w kwocie …............................................ zł.
2.W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy ustawowej stawki podatku VAT,
cena brutto zamawianych towarów nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana
umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty netto tej ceny.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie nowy i wolny od wad.
3. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty
dostawy
4. W przypadku zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany
w ciągu trzech dni roboczych do wymiany wadliwego produktu na nowy. Wykonawca
zobowiązuje się okazać na każde żądanie Zamawiającego atesty lub certyfikaty

dostarczanych części, o ile takie są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony towar przelewem
w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy :
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę realizacji polecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
§6
1. Umowa obowiązuje od dnia …........................ do dnia ….................................lub do czasu
wcześniejszego zrealizowania wartości umowy określonej w § 3 ust 1.
2. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od wykonania umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku,
powtarzającej się nieterminowej realizacji dostaw lub zastrzeżeń co do jakości
dostarczonego przedmiotu umowy w sytuacji co najmniej trzykrotne stwierdzenie tego faktu
w ciągu kwartału.
§7
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach
i przypadkach:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wartości towarów
niedostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia;
b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania
reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 4, w wysokości 0,2% wartości
zareklamowanych dostaw za każdy dzień opóźnienia;
c) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub , gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – 20% wartości
niezrealizowanej części umowy.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy.
§8
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony
zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego.

§9
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz zapytanie ofertowe i oferta wykonawcy.
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności mogą być
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.
§ 10
Strony zgodnie ustalają, że wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być
przeniesiona przez Wykonawcę na osobę trzecią, bez zgody Zamawiającego.
Zgoda, o której mowa powyżej związana z czynnością prawną mająca na celu zmianę
wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący jednostkę
zamawiającego ( art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ).
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
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