
Proponowany projekt umowy: 

 

 

UMOWA  Nr  ……./MED/17-projekt  

 

zawarta w dniu …………………, pomiędzy  

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

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

 

a firmą:    

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

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

………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania Nr …………../17 przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stołów operacyjnych do …….., na podstawie  ustawy 

Prawo zamówień publicznych w dniu  ............. 2017r. w  SPSK Nr 1 PUM, potwierdzonego protokołem. 

 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu stoły operacyjne w ilości …..–- wyspecyfikowane w 

opisie przedmiotu zamówienia pakietu nr ………oraz wykonać inne obowiązki Wykonawcy określone w 

SIWZ, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do ………dni 

od daty zawarcia umowy. 

§ 2 

1. Sprzęt medyczny wyspecyfikowany w opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 

dostarczony zostanie po cenie podanej w ofercie Wykonawcy. 

2. Wartość netto umowy wynosi: .......................... zł, co daje ………..zł brutto i obejmuje koszt 

ubezpieczenia, transportu, montażu , uruchomienia, szkolenia personelu oraz wykonania wszystkich 

innych obowiązków Wykonawcy określonych w SIWZ oraz w umowie. 

3. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 3 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności, stanowiących przedmiot zamówienia 

przewidziany niniejszą umową: 

1.Dostarczyć, zamontować i ustawić we wskazanym miejscu sprzęt medyczny wyspecyfikowany w  opisu 

przedmiotu zamówienia, będący przedmiotem niniejszej umowy, na własny koszt i ryzyko do 

………………………………..  

2.Zorganizować szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji w miejscu użytkowania sprzętu 

zakończone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych podpisanymi przez obie strony. 

3.Dołączyć wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne  na każde urządzenie, które tego 

wymaga. 

4.Dołączyć Instrukcje obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie 

CD. 

5.Zapewnić polski interfejs i oprogramowanie wraz z bezpłatnym uaktualnieniem w okresie gwarancji. 

6.Dostarczyć wszelkie niezbędne świadectwa zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. 

7.Wskazać autoryzowane serwisy producenta na terenie RP lub UE z uprawnieniami do wydawania 

certyfikatów jakości wg ISO - atestów bezpieczeństwa medycznego dla przedmiotu umowy i sprzętu 

stanowiącego jego dodatkowe wyposażenie. 

8.W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądów technicznych, wg zaleceń i wskazań 

producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego) potwierdzonych raportem serwisowym określającym 

szczegółowy zakres  wykonanych czynności. 

9.Konkretny termin dostawy (w ramach terminu wskazanego w § 1) należy uzgodnić z Zamawiającym z 3 

dniowym wyprzedzeniem. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pracownik Działu 

Głównego Energetyka i Aparatury Medycznej tel. ………….., który będzie obecny przy odbiorze towaru. 

§ 4 

1. Zapłata za dostarczony towar będzie dokonana przelewem w ciągu  60 dni od daty dostarczenia 

faktury, wraz z protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. 

2. Na fakturze należy wskazać numer umowy. Nazwa podana na fakturze musi być tożsama z nazwą 

określoną w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w SIWZ. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je 

będzie odszkodowanie w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. w wysokości   1%  wartości umowy brutto (wskazanej w § 2 ust. 2 umowy) (jednak nie mniej 

niż 100 zł) za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia. 

b. za każdy dzień opóźnienia w realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł. Zamawiający odstąpi od naliczania kar 
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umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji uprawnień gwarancyjnych pod 

warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego na czas naprawy. 

c. w wysokości   1%   (jednak nie mniej niż 100 zł) wartości umowy brutto za każdy dzień 

opóźnienia – za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zapotrzebowaniu (braki 

ilościowe). 

3. Za odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości umowy brutto  (§ 2 ust. 2 umowy), chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyny leżącej po 

stronie Zamawiającego, 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

5. Kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od poniesienia szkody. Kary umowne stają się 

wymagalne w następnym dniu po ich naliczeniu.  

 

§ 6 

1. 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 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  …....... (minimum 36 miesięcznej) pełnej gwarancji jakości na 

cały przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 

2. Termin wykonania napraw gwarancyjnych wynosi: 

a. czas reakcji serwisu (czas podjęcia naprawy) wynosi 48 godzin od zgłoszenia emailem, faxem bądź  

tel.  na wskazany numer. 

b. czas wykonania naprawy wynosi 7 dni od chwili zgłoszenia, 

c. w uzasadnionych przypadkach termin powyższy może ulec wydłużeniu za zgodą 

Zamawiającego, o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie 

dłużej łącznie niż do 21 dni. 

3. W przypadku napraw dłuższych niż 7 dni kalendarzowych obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa 

urządzenia  zastępczego najpóźniej w 7 dniu od zgłoszenia. 

4. Wykonawca gwarantuje dostęp do  części zamiennych i możliwość ich zakupu na min. 10 lat od 

dostawy. 

5. Warunki udzielonej gwarancji jakości nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż 

wynikające z Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie.  
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§ 9 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 10 

 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, trzy dla 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający:                          Wykonawca: 

 

 

 


