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UMOWA NR ……./2018 (Nr sprawy ……….) WZÓR 

 

          

zawarta dnia …………… roku w ………………. pomiędzy: 
 

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

…………….. ……………….. wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej pod nr K.R.S. …………………. 

 

reprezentowanym przez: 

   

11..  …………………………..  

22..  …………………………………………………….. 

zwanym dalej  Kupującym 

a 

……………………………………………………………………………………………….., 

wpisanej/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez ……………………………………………………………………….. , pod numerem 

KRS ………………..,  

reprezentowaną/ym przez 
 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 
zwaną/ym dalej Sprzedającym 

 

o treści następującej: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT  UMOWY 

1. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego z dnia …………… roku Sprzedający sprzedaje i zobowiązuje się 

do dostawy, montażu i uruchomienia na rzecz Kupującego: Akceleratora Liniowego 

Wysokoenergetycznego, zwanego dalej przedmiotem umowy, a Kupujący 

zobowiązuje się go odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę, o której mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu. 

2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest całkowicie zgodny w zakresie 

ilościowym i rzeczowym ze złożoną ofertą Sprzedającego . 

3. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest produktem fabrycznie nowym. 

4. Cena  łączna umowy zgodnie ze złożoną ofertą przetargową wynosi:  

netto:   ……………………… PLN, 
słownie złotych: ………………………………….. 

brutto: ……………………. PLN, 
słownie złotych: ………………………………………… 

w tym: 
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1)………………………. PLN - cena brutto za akcelerator, 

2)………………………. PLN - cena brutto za montaż, instalację, uruchomienie  oraz 

szkolenia, 

3)……………………….. PLN - cena brutto za zmagazynowanie i ubezpieczenie 

akceleratora w okresie pomiędzy dostawą, a rozpoczęciem montażu. 

5. Ustalona cena obejmuje dodatkowo: 

1) koszty pakowania przedmiotu umowy i znakowania wymaganego do przewozu, 

2) koszty transportu przedmiotu umowy do miejsca użytkowania przez Kupującego, 

3) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy do daty dostawy i podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego  przez Kupującego, 

4) koszty załadunku i rozładunku, 

5) należyte zainstalowanie dostarczonego przedmiotu umowy, uruchomienie oraz 

szkolenie personelu z zakresu prawidłowej obsługi, eksploatacji oraz konserwacji, 

wskazanego przez Kupującego, 

6) koszty podatku VAT. 

§ 2 

WARUNKI DOSTAWY 

 

1. Sprzedający wykona : 

1) Dostawę przedmiotu umowy w terminie do dnia  28.11.2018 r.; dostawa zostanie 

potwierdzona podpisaniem przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy  

2) Instalację oraz uruchomienie przedmiotu umowy w terminie do dnia 

30.04.2019 r. pod warunkiem przekazania Wykonawcy do dnia 25.03.2019 r. 

pomieszczenia spełniającego wymagania instalacyjne akceleratora stanowiącego 

przedmiot niniejszego zamówienia oraz ochrony radiologicznej; instalacja zostanie 

potwierdzona podpisaniem przez strony protokołu  z instalacji, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Uruchomienie zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez strony protokołu z uruchomienia, którego wzór stanowi Załącznik  

nr 5 do niniejszej umowy.  

3) Szkolenia w pierwszym roku trwania gwarancji. 

2. Przedmiot umowy dostarczony zostanie Kupującemu wraz z: 

1) kartą gwarancyjną, 

2) instrukcjami obsługi w języku polskim 

3) dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis  

w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, 

4) testami akceptacyjnymi  

Sprzedający dostarczy 1 kpl. w/w dokumentów Kupującemu. 

3. Ze strony Kupującego do podpisania protokołów: zdawczo-odbiorczego, z instalacji, 

uruchomienia oraz szkolenia upoważnieni są: 

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

4.  Ze strony Sprzedającego do podpisania  protokołów: zdawczo-odbiorczego, z 

instalacji, uruchomienia oraz szkolenia upoważnieni 

są:…………………………………....................................................................................... 
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§ 3 

WARUNKI  PŁATNOŚCI 

1. Płatność o których mowa §1 ust.4 niniejszej umowy, będą realizowane w sposób 

następujący, określony w ust. 2 niniejszego paragrafu . 

2. Strony ustalają następujące warunki płatności : 

1)Płatność ze środków dotacji Ministerstwa Zdrowia kwoty brutto ………. PLN za 

zakup akceleratora będzie dokonana po doręczeniu przez Wykonawcę oryginału 

Protokołu Zdawczo-Odbiorczego potwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia 

oraz faktury VAT, w terminie do 30 dni. 

2) Płatność  ze środków własnych kwoty brutto …………. PLN za zakup akceleratora 

będzie dokonana po doręczeniu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo-

Odbiorczego potwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia, w 12 równych ratach 

ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia podpisania Protokołu Zdawczo-

Odbiorczego. 

3) Płatność ze środków własnych kwoty brutto ………….. PLN za dostawę, instalację, i 

uruchomienie będzie dokonana po zainstalowaniu i uruchomieniu akceleratora 

potwierdzonym podpisaniem przez strony Protokołu z uruchomienia, w 12 równych 

ratach ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia podpisania protokołu z 

uruchomienia. Podstawę do wystawienia faktury za wyżej wymieniony przedmiot 

zamówienia będzie stanowił podpisany protokół z uruchomienia. 

3a) Płatność ze środków własnych kwoty brutto ………….. PLN za szkolenia będzie 

dokonana po zrealizowaniu szkoleń potwierdzonych podpisaniem przez strony 

Protokołu ze szkoleń, w 12 równych ratach ostatniego dnia każdego miesiąca 

począwszy od dnia podpisania ostatniego z protokołów z szkoleń. Podstawę do 

wystawienia faktury za wyżej wymieniony przedmiot zamówienia będzie stanowił 

podpisany protokół ostatniego ze szkoleń. 

4) Płatność ze środków własnych kwoty brutto …………… PLN z tytułu za 

zmagazynowanie i ubezpieczenie akceleratora w okresie pomiędzy dostawą, a 

rozpoczęciem montażu płatna jednorazowo po dostarczeniu akceleratora z magazynu 

czasowego do miejsca instalacji, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktur VAT 

Kupującemu.  

3. Należne Sprzedającemu płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturach . 

 

§ 4 

WARUNKI  GWARANCJI 

 

1. Sprzedający gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i zostanie   

zainstalowany  bez żadnego uszczerbku. 

2. Sprzedający udziela na przedmiot umowy ….. miesięcznej, pełnej gwarancji. 

              Gwarancja biegnie od daty podpisania przez strony Protokołu z uruchomienia. 

3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy 

prowadzi autoryzowany serwis Sprzedającego z siedzibą w Warszawie, lub właściwy 

dla siedziby Kupującego serwis regionalny. 
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4. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do załatwienia wszelkich 

formalności, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu 

umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, 

dostarczeniem do bezpośredniego użytkownika lub z importem części zamiennych  

i oprogramowania, we własnym zakresie i na własny koszt - bez udziału 

Kupującego. 

5. Sprzedający na własny koszt przeszkoli pracowników Kupującego z zakresu 

prawidłowej obsługi i zasad eksploatacji, konserwacji o których mowa w § 1 ust.5 

pkt.5 niniejszej umowy  oraz wystawi certyfikat przeszkolonym osobom. 

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Kupującego (nie stosowania 

się użytkownika do dostarczonych instrukcji obsługi). 

7. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości 

lub każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu 

umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych 

lub materiałowych na własny koszt. 

8. W czasie trwania gwarancji, Sprzedający dokona zgodnie z zaleceniami producenta 

autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem. Koszty 

materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych, transportu, dojazdu, oraz  

godziny pracy  ponosi Sprzedający. 

9. Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany jedynie przez  

przedstawiciela Sprzedającego w obecności przedstawiciela Kupującego. 

10. Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe  

i jakościowe przedmiotu umowy. 

11. Czas reakcji serwisowej Sprzedającego na zgłoszone niesprawności i awarie nie 

może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze) od dnia pisemnego zgłoszenia przez 

Kupującego Sprzedającemu niesprawności lub awarii przedmiotu umowy 

(równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem na nr ……………. lub e-mail: 

………………..). 

12. Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze) licząc 

od daty pisemnego zgłoszenia przez Kupującego (równoważne pisemnemu jest 

zgłoszenie faxem na nr ……………….. lub e-mail: …………………….). 

13. Jeżeli okres niesprawności przedmiotu umowy wydłuży się ponad 1 dzień to 

gwarancję przedłuża się o każdy dzień przestoju. 

14. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego modułu przedmiotu umowy, 

Sprzedający zobowiązany jest wymienić ten  moduł na nowy na własny koszt  

w terminie 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji . 

15. Sprzedający gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej 

która nie jest przedmiotem zamówienia i może być świadczona na warunkach  

i zasadach zawartych w odrębnie zawartej umowie. 

16. Postanowienia niniejszego § 4 zastępują Kartę gwarancyjną. 

 

§ 5 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
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1. Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp. zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, w dowolnej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie. 

 

 

§ 6 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku, gdy Sprzedający opóźnia się z terminem dostawy i oddania do 

eksploatacji przedmiotu umowy określonego w §1 umowy z przyczyn będących 

po stronie Sprzedającego, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary 

umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia kwoty brutto umowy, o którym mowa 

w §1 ust.4 umowy tytułem niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za 

każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po 

stronie Sprzedającego, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej 

w wysokości 20% wynagrodzenia kwoty brutto umowy, o którym mowa w §1 ust.4 

umowy. 

3. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, 

Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20% 

wynagrodzenia kwoty brutto umowy, o którym mowa w §1 ust.4 umowy. 

4. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyższa ustanowione kary 

umowne, Kupujący ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

5. Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia zgodnie z polskim prawem 

utylizacji opakowań i odpadów powstałych w trakcie dostaw przedmiotu umowy. 

6. W przypadku nieuregulowania przez Kupującego płatności w terminie określonym w   

§3 ust.2 umowy, Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości 

ustawowej. 

7. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT (NIP 554-22-17-419)  

i upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego. 

8. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

9. Sprzedający w trakcie realizacji dostawy stanowiącej przedmiot umowy na 

terenie Kupującego, zobowiązuje się postępować zgodnie z „Informacją 

środowiskową dla firm współpracujących z Centrum Onkologii”, określoną  

w Załączniku nr 7 do niniejszej umowy, oraz „Informacją o zagrożeniach 

występujących na terenie Centrum Onkologii - dla firm współpracujących  

z Centrum” określoną w Załączniku nr 8 do niniejszej umowy. 

10. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, 

wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego. 

11. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla 

Kupującego i dla Sprzedającego. 

13.  Załączniki do niniejszej umowy, stanowiące jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna przedmiotu umowy; 

2) Załącznik nr 2 - Formularz cenowy;  

3) Załącznik nr 3 - Protokół Zdawczo–Odbiorczy;  

4) Załącznik nr 4 - Protokół z instalacji; 

5) Załącznik nr 5 - Protokół z uruchomienia;  

6) Załącznik nr 6 – Protokół ze szkolenia 

7) Załącznik nr 7 - Informacja środowiskowa dla firm współpracujących z Centrum 

Onkologii; 

8) Załącznik nr 8 - Informacja o zagrożeniach występujących na terenie Centrum 

Onkologii. 

 

 

      SPRZEDAJĄCY:                                                     KUPUJĄCY: 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr  … 
 

………………………, dnia …………… 

 

Protokół Zdawczo-Odbiorczy (Wzór) 

 

Kupujący   …………………………………………………. 
 

reprezentowany przez: 

 

 ……………………………………………………………………………………………………

………….. 
                

Imię,                              Nazwisko                                                                                     stanowisko
 

 ……………………………………………………………………………………………………

……………. 
                

Imię,                              Nazwisko                                                                                    stanowisko
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                

Imię,                              Nazwisko                                                                                    stanowisko
 

 

potwierdza, że w dniu …………………. otrzymał od firmy:  

………………………………………………………… 

      przedmiot zamówienia zgodny z Umową nr ……………………….. tj. 
 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

Ilość opakowań zgodna z listem przewozowym nr:   …………………….. 

Opakowania zostały rozładowane i złożone przez spedytora na wskazane przez Kupującego 

miejsce, w stanie nienaruszonym. 

Uwagi:    …………………………………………………. 

 

(w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowań należy powyższy fakt zaznaczyć w niniejszym 

protokole oraz na liście przewozowym) 

 

             Kupujący         Sprzedający  
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      Załącznik nr 4 do Umowy nr  ….. 
 

………………, dnia ………….
 

           miejscowość                        data  
 

PROTOKÓŁ Z INSTALACJI (WZÓR) 

1. Kupujący :  

 

 ……………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………. 

 
          kod        miejscowość                      ulica                                                    telefon 

 
w imieniu którego odbioru dokonują: 

 

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

………….. 
                

Imię,                              Nazwisko                                                                                     stanowisko
 

 ……………………………………………………………………………………………………

……………. 
                

Imię,                              Nazwisko                                                                                    stanowisko
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                

Imię,                              Nazwisko                                                                                    stanowisko
 

 niniejszym potwierdza, że  Sprzedający :  

 ……………………………………………………………………….. 

 reprezentowany :  

  …………………………………………………………………………………… 

         
Imię                                    Nazwisko                                                                                         stanowisko

 

 dokonał instalacji  aparatury Medycznej : 

L.p. Nazwa Typ Nr fabryczny Ilość 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

2.Kupujący  potwierdza, zainstalowanie wymienionych powyżej urządzeń…………………… 

 

3.Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt.2, 3 niniejszego protokołu…………………. 

 

 

 

Kupujący      Sprzedający 
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    Załącznik nr 5 do Umowy nr  ……….. 
 

 

………………, dnia ………….
 

           miejscowość                        data  
 

PROTOKÓŁ Z URUCHOMIENIA  (WZÓR) 

1. Kupujący :  

 

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

………………………………………………………………………………………… 

 
          kod        miejscowość                      ulica                                                    telefon 

 
w imieniu którego odbioru dokonują: 

 

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

………….. 
                

Imię,                              Nazwisko                                                                                     stanowisko
 

 ……………………………………………………………………………………………………

……………. 
                

Imię,                              Nazwisko                                                                                    stanowisko
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                

Imię,                              Nazwisko                                                                                    stanowisko
 

 niniejszym potwierdza, że  Sprzedający :  

 ……………………………………………………………………….. 

 reprezentowany :  

  …………………………………………………………………………………… 

         
Imię                                    Nazwisko                                                                                         stanowisko

 

 dokonał uruchomienia   aparatury Medycznej : 

L.p. Nazwa Typ Nr fabryczny Ilość 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

2. Kupujący  potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi urządzeniami: 

 1)instrukcje obsługi w języku polskim, 

 2)kartę gwarancyjną, 

3) dokumenty określające zasady świadczenia usług przez  autoryzowany serwis w     okresie 

gwarancyjnym i pogwarancyjnym, 

    4)testy akceptacyjne  

   



 

 
Strona 10 z 11 

 

3. Kupujący  potwierdza wykonanie przez Sprzedającego  następujących prac : 

 

1) Uruchomienie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją  

2) Przeprowadzenie przez Sprzedającego testów akceptacyjnych  

 

4.  Sprzedający udziela gwarancji na okres ………………. miesięcy, licząc od dnia          

podpisania niniejszego protokołu tj. do dnia ….. 

 

5. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt.2, 3 niniejszego protokołu 

      

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

Kupujący      Sprzedający 
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Załącznik Nr 6 do Umowy nr  ……….. 
 

 

Bydgoszcz, dnia ………….
 

           miejscowość                        data   

 

PROTOKÓŁ ZE SZKOLENIA (WZÓR) 

 

1. W  terminie ……………….. firma ……………………..przeprowadziła szkolenie w  

zakresie: …………………………………………………… 

2.    Przeszkolone zostały następujące osoby: 

 

L.p. Imię i Nazwisko  Specjalizacja  Podpis osoby przeszkolonej  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Kupujący      Sprzedający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


