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Umowy nr ………….. 

 

w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w trybie przetargu 

nieograniczonego na …………….  w dniu ...........2018 roku w ………………pomiędzy: 

 

1.  

 

a 

 

2.  

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup ……………  określonego opisie przedmiot zamówienia 

stanowiącego załącznik nr … do SIWZ oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….r. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada dopuszczenie do obrotu i używania oraz jest 

oznakowany znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) lub innym aktem prawnym właściwym dla kraju, w którym 

Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny będący przedmiotem umowy posiada aktualne 

polskie/lub obowiązujące w UE świadectwa/certyfikaty dopuszczenia do stosowania.  

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia …………………….. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego urządzenie jest produktem firmy …………….. , 

a Zamawiający powyższą okoliczność akceptuje.  

2.  Strony uzgadniają, że do zakresu przedmiotu niniejszej umowy wchodzi ponadto:  

1) dostawa urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. …….., w godzinach ……….. , 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) rozładunek urządzenia siłami Wykonawcy, 

3) dokonanie montażu urządzenia, instalacji i przekazanie go do eksploatacji (zainstalowanie 

urządzenia), 

4) uruchomienie urządzenia wraz z przetestowaniem poprawności działania, 

5) przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzenia,  

6) dostarczenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis 

w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, 

7) świadczenie serwisu pogwarancyjnego zgodnie z warunkami wskazanymi w ofercie wykonawcy. 
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3. Dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Za dzień realizacji umowy uznany będzie protokolarnie potwierdzony przez Zamawiającego dzień 

dokonania odbioru końcowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.  

5. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w języku polskim instrukcje obsługi, dane 

dotyczące identyfikacji sprzętu (nazwa, typ, producent urządzenia), informacje dotyczące 

przechowywania i transportu sprzętu, dotyczące uruchomienia sprzętu, informacje dotyczące 

sprzętu (warunki pracy sprzętu, opis techniczny), informacje dotyczące utrzymania ruchu, w tym 

konserwacji sprzętu, informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych, karty 

gwarancyjne najpóźniej w dniu dostawy urządzenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich prac koniecznych 

do instalacji i montażu i uruchomienia dostarczonego urządzenia, co zostanie potwierdzone 

w Części B - Instalacja (montaż) i pierwsze uruchomienie, załącznika nr 1 do umowy - protokół 

odbioru końcowego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia personelu 

medycznego w zakresie działania, obsługi dostarczonego urządzenia i szkolenia personelu  

technicznego w  zakresie działania, obsługi, podstawowych napraw i diagnostyki usterek 

dostarczonego urządzenia, co zostanie potwierdzone w Części C - Szkolenie personelu  załącznika 

nr 1 do umowy - protokół odbioru końcowego. Szkolenia będą się odbywać  

w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym jednak nie później niż przed upływem 

terminu określonego dla dostawy urządzenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się udzielać wszelkich informacji oraz przekazywać wszelkie dokumenty 

związane z realizacją niniejszej umowy Zamawiającemu oraz instytucjom kontrolującym lub 

wizytującym, na każdym etapie realizacji umowy oraz po zakończeniu jej realizacji.  

 

§ 4 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi: 

 1) kwota netto: ………….. zł  (słownie: ……………. 00/100), 

 2) kwota  brutto (z VAT):   ………….. zł  (słownie:  ………….),  w  tym  podatek  VAT  w stawce: …… 

2. Koszty transportu, wniesienia, montażu, ustawienia, zainstalowania, uruchomienia przedmiotu 

umowy oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi  ponosi Wykonawca.  

3. Zaproponowana przez cena netto jest stała przez okres realizacji umowy i nie może być zmieniona. 

 

§ 5 

1. Wykonawca na podstawie protokołu odbioru wystawi Zamawiającemu fakturę VAT.  

2. Płatność za dostawę przedmiotu umowy będzie dokonywana na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie do ……..dni od daty doręczenia 

jej Zamawiającemu, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy w ……………., nr rachunku: ………………... 

3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca, który w ramach jednej części będzie dostarczał przedmiot umowy dla kilku 

Oddziałów zobowiązany jest do wystawienia odrębnych faktur dla każdego z nich.  

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, 

posiada wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, znajduje się w stanie 
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nieuszkodzonym, jest sprawny technicznie, spełnia wymagane polskim prawem normy oraz jest 

wolny od wad prawnych. 

2. Wykonawca udziela na okres …… miesięcy pełnej gwarancji jakości i rękojmi na dostarczony 

przedmiot umowy, z wymianą wszystkich części niezbędnych do jego prawidłowego 

funkcjonowania. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru przez 

Wykonawcę.  

3. Warunki gwarancji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie mogą być dla 

Zamawiającego mniej korzystne niż regulacje gwarancji jakości rzeczy sprzedanej, przewidziane w 

Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny           

i pogwarancyjny w pełnym zakresie, który mieści się w …………. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi w ramach ceny umownej przeglądy przedmiotu 

umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej (DTR). 

Tego typu przeglądy będą dokonywane bez odrębnego wezwania ze strony bezpośredniego 

odbiorcy, w terminie z nim uzgodnionym. 

6. W okresie gwarancji wszelkie naprawy, wymiany części, zalecane przez producenta przeglądy 

i konserwacje, ogólnie zwane serwisem, Wykonawca świadczy na własny koszt. Wykonawca 

nie może uchylić się od w/w czynności, bez względu na ich koszt. 

7. Celem wykonania napraw gwarancyjnych i usług serwisowych Wykonawca uzyska niczym 

nieograniczony dostęp do przedmiotu umowy. 

8. W razie stwierdzenia wad lub usterek (awarii) w okresie gwarancyjnym, Wykonawca 

zobowiązany będzie do naprawy urządzenia w terminie …… dni roboczych od dnia zaistnienia 

wady lub usterki, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w 

terminie …….. dni roboczych (przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania, w związku z czynnościami podejmowanymi 

w ramach gwarancji oraz serwisu, stosownych wpisów w dokumentacji przekazanej 

bezpośredniemu odbiorcy wraz z przedmiotem umowy. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w okresie eksploatacji, jeśli 

są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej przez niego instrukcji obsługi. 

11. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do urządzenia przez okres …..lat licząc od 

daty podpisania protokołu odbioru, z wyjątkiem komponentów IT – minimum …..lat 

z zachowaniem praw licencyjnych dotyczących oprogramowania przy zmianie sprzętu. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w razie nie 

wykonania przez Wykonawcę umowy, w terminie określonym w § 2 naliczyć karę umowną, o 

której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 z zachowaniem prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu 

utraty dofinansowania 

2. 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 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
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3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania  

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej. 

W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 20% ceny łącznej umowy               z podatkiem VAT, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości 20% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT, 

3) za opóźnienie z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny łącznej umowy 

z podatkiem VAT za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad w stosunku 

do wyznaczonego terminu. 

5) za rażące naruszenie istotnych postanowień umowy, w tym za naruszenie zadeklarowanych 

przez Wykonawcę parametrów technicznych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT. 

2. W razie wystąpienia opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych, w szczególności związanego z utratą dofinansowania. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej Wykonawcy należności 

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z wyborem Zamawiającego 

 

§ 9 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: 

................................ - ................................, nr tel. służbowego: ......................................... 

2. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego 

wyznacza się: …………………. nr tel. służbowego: ………………………... 

 

§ 10 

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, gwarantującym wykonanie zamówienia przez 
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Wykonawcę zgodnie z niniejszą umową, służącym pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz służącym pokryciu 

roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych, jest równowartość …..% wynagrodzenia z 

podatkiem VAT, tj. ……..zł (słownie: ………….).  

2. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi za wady. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 

praw wynikających z zabezpieczenia. 

4. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości określonej  

w ust. 1 w formie pieniężnej. 

5. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za wykonane  

w sposób należyty (podpisania protokołu odbioru końcowego). 

6. Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa  

w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

 

 

§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie: 

1) zmiany terminu realizacji (przedłużenie terminu) z przyczyn niezależnych od stron, 

o okres trwania tej przyczyny w szczególności: działania siły wyższej, okoliczności, których 

strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie przewidzieć, 

2) zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
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3) w zakresie zmian w komparycji umowy (dotyczących np.: nazwy, siedziby), literówek, 

systematyki umowy, podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych  

w umowie, osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, podwykonawców, zasad 

realizacji umowy, warunków płatności, numeru rachunku bankowego, 

4) zmian strukturalnych w wyniku wewnętrznej reorganizacji, sukcesji uniwersalnej lub 

częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym 

przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia 

pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga 

to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia stosowania 

przepisów ustawy, 

5) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, 

6) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - Zmiany w tym zakresie 

nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia 

prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, w ramach zamówienia na dostawy, może: 

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania  

w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom;  

b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu  

o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;  

c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;  

d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku 

gdy Wykonawca nie będzie dysponował wierzytelnością z tytułu należnego wynagrodzenia 

(np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności).  

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy. 

Zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

W razie wątpliwości, Strony przyjmują, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:  

1) danych teleadresowych,  

2) danych rejestrowych,  

3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone 

na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

 

 

§ 12 
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Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności zbywać, obciążać ani dokonywać innych czynności mających na celu lub prowadzących 

do zmiany po stronie wierzyciela.  

 

§ 13 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załącznik do umowy:  

1) wzór protokołu odbioru. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 
DOTYCZY UMOWY NR …………. 

 
  ........................................ 
Pieczęć nagłówkowa Podmiotu leczniczego 
 
PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I 
ODBIORU KOŃCOWEGO 
 
DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą)………… z dnia ……….(ze zm. – jeśli dotyczy) 
 
CZĘŚĆ A - DOSTAWA 
 
W dniu …………. dostarczono do .......................... w ………….. n/w wyroby z niezbędnym 
oprzyrządowaniem: 

Nazwa wyrobu 
Dostarczona 

ilość 
Wartość brutto 

[zł] 

   

 
CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE 
 
Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano 
prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym 
postanowieniem: 

                                                  Miejsce montażu  Ilość zamontowanych 
urządzeń 

  

 
Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. 
Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. 
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Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne,  
w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU 
 
Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu. 
Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego  
w części A. 
 

Nazwa wyrobu Liczba przeszkolonych osób 

  

  

 
 
CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY 
 
Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim 
umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.  
 
Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni. 
 
  
 
DOSTAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 
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