
ZZP-209/17                 WZÓR UMOWY 
U M O W A – załącznik nr 1 

Nr  ………… 
 
 

pomiędzy   
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie SPZOZ, 20-081 Lublin, ul. Staszica 16, 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 Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005919,  
Nr NIP: 712-24-29-274, REGON: 431029234 - reprezentowanym przez:  
1)  
zwanym dalej "Zamawiającym"  
a ................................................................................................................................................................................................................
... 
Nr NIP:..................................., REGON:............................... 
reprezentowanym przez: 
1)  
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą". 

 
Działając na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (t. j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579, ze zm.) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 
135.000 EUR, zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

 
�  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu aparaty określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 
2. „Formularz oferty – Formularz cenowy“  oraz opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej 

umowy jako Załącznik Nr 1 i nr 2. 
3. Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w � 1 na kwotę: 

Brutto:..............................zł. 
Netto:...............................zł. 
VAT:................................zł. 

4. Wynagrodzenie netto obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi: opakowania, załadunku, 
transportu z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, zezwoleń na wyjazdy i przejazdy, jeśli takie wystąpią, oraz powinno 
uwzględniać zgodnie z ofertą ewentualne rabaty i upusty. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w ilościach i asortymencie określonym w 
Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Dostawa  aparatury  w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. 
b) Po dostarczeniu aparatury, do jej bezpłatnego montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu z zakresu obsługi 

aparatów. 
2. Termin montażu dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu nastąpi w terminie  nie później niż do dnia 15 grudnia 

2017r. od daty podpisania umowy. Dostawa urządzeń nastąpi w formie jednorazowej dostawy. 
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego,. Wykonawca 

zobowiązany jest uprzednio uzgodnić dzień dostawy, jak i dni przeprowadzenia szkolenia z Zamawiającym.. 
4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tej samej jakości i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie 

Wykonawcy. 
5. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z przedstawionym w ofercie (tj. nieodpowiedniej 

klasy i jakości), Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu sprzętu w całości lub w części w celu jego wymiany przez 
Wykonawcę na wolny od wad lub zgodny z Załącznikiem Nr 2 do Umowy, na koszt Wykonawcy, w terminie maksymalnie 1 
tygodnia od dnia zgłoszenia (przed podpisaniem protokołu odbioru). 

§ 3 
 

1. Na pisemny wniosek Wykonawcy po dostarczeniu i rozpakowaniu przedmiotu umowy Zamawiający przy udziale Wykonawcy 
sporządzi odpowiednie protokoły odbioru zawierającego ustalenia poczynione przez strony umowy w trakcie odbioru. 

2. Przed złożeniem wniosku o dokonanie odbioru o którym mowa w � 3 ust. 1 umowy Wykonawca posiadać będzie: 
- Instrukcje obsługi w języku polskim urzadzenia zawierające także informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą 

być wykonane przez użytkownika samodzielnie,  
- karty gwarancyjne,  
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- paszporty techniczne 
- skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 
- wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu 
- Wykaz punktów serwisowych  
- CE lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych dostarczony wraz z urządzeniem 
- Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych  
Dokumenty te wraz z odpowiednim spisem Wykonawca okaże przedstawicielom Zamawiającego i przekaże protokolarnie 
podczas odbioru Zamawiającemu. 

3. Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo uczestniczyć w każdym etapie montażu i instalacji przedmiotu umowy 
oraz dokonać dbioru oraz ewentualnych prób rozruchowych. 

4. Odbioru dokona komisja odbioru, którą powoła Zamawiający. Z odbioru z udziałem Wykonawcy sporządzony zostanie protokół 
odbioru. 

5. Na miesiąc przed upłynięciem okresu gwarancji Wykonawca dokona przeglądu technicznego przedmiotu umowy (w ramach 
ceny oferty). 

6. Realizacją przedmiotowej umowy zajmuje się ...................................................................................................................... 
§ 4 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, w przypadku: 

1.1. W przypadku wprowadzenie nowej technologii i/lub zaprzestania produkcji asortymentu objętego niniejszą umową, 
Zamawiajacy dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych oraz 
cenie nie wyższej.   
1.2. W przypadku zmiany nr katalogowego lub nazwy własnej produktu objętego umową Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego. 
1.3. Zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. Zmianie może ulec jedynie wartość umowy brutto o różnicę 
wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. 

2. Inne zmiany umowy dopuszczalne będą o ile nie będą stanowić istotnych zmian w stosunku do treści oferty. 
3. Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu dostawy aparatury. Zmiana terminu dostawy może wynikać ze zmiany 

harmonogramu finansowania, realizacji budowy. Zmiana terminu zostanie odpowiednio wcześniej uzgodniona z dostawcą 
4. Każda zmiana umowy nastąpi w drodze aneksu do umowy, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy. 
5. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

 
 

� 5 

1. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze w terminie 
do 30 dni po podpisaniu przez strony protokołu odbioru – bez wad i złożeniu u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

2.  
a. Do faktury winien być dołączony protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony przez Zamawiającego na pisemne zgłoszenie 

Wykonawcy. 
b. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz przeprowadzenia odbiorów są: 

.......................................... 

.......................................... 
Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym oraz dokonania przekazania urządzenia 
są: 

.............................................. 

............................................ 
3. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem określonym w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto w okresie obowiązywania umowy.  
6. Czynność prawna, której strona będzie Wykonawca mająca na celu zmianę wierzyciela wymaga zgody Organu Tworzącego 

Zamawiającego. 
7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze podjęcia jakichkolwiek działań 

zmierzających do wyegzekwowania należności przez podmioty zewnętrzne, w szczególności: skutkujących powstaniem 
dodatkowych kosztów. 

8. Wykonawca zapoznał się z „Polityką Jakości stanowiąca Załącznik Nr 2, oraz zobowiązuje się do przestrzegania „Zasad 
Środowiskowych dla Wykonawców i Podwykonawców” stanowiących Załącznik Nr 3 do umowy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,3% wartości netto niezrealizowanej 
dostawy za każdy dzień opóźnienia. 
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2. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy i przeszkolenia pracowników przez wykonawcę o więcej niż 10 dni w 
stosunku do terminu określonego w paragrafie 2 ust. 2, zastrzega się prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy i 
żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2% wartości netto umowy określonej w § 1 ust. 3. 

3. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5 % wartości netto dostawy za każdy 
dzień opóźnienia za przekroczenie terminu związanego z wezwaniem Wykonawcy do wymiany towaru na wolny od wad. 

4. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5 % wartości netto dostawy za każdy 
dzień opóźnienia za przekroczenie terminu związanego z wezwaniem Wykonawcy do usunięcia wszystkich wad, jak również 
dokonania wszelkich przeglądów okresowych i modyfikacji zaleconych przez producenta z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w kar 
umownych – na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy po wystawieniu noty obciążeniowej,  
a Wykonawca wyraża zgodę na powyższe. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia. 
2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia ( zarówno na urządzenia jak i na części zamienne ) wynosi ..... miesięcy licząc od 

dnia protokolarnego przekazania urządzeń do eksploatacji (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 
3. W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca na własny koszt, usunie niezwłocznie wszystkie wady, jak również 

dokona wszelkich przeglądów okresowych i modyfikacji zaleconych przez producenta. 
4. Wykonawca zapewni każdorazowo Zamawiającemu nieodpłatnie sprzęt zastępczy na czas naprawy  uszkodzonego 

urządzenia. 
5. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny. 
6. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu 

zamówienia na wolny od wad, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego. 
7. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z przeglądami,  opiniami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi 

Wykonawca. 
8. Po okresie gwarancji Wykonawca przekaże nie odpłatnie Zamawiajacemu kody serwisowe. 
 

§ 8 
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian zawartej umowy w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

� 
 

9 
Zamawiający ma prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy w zakresie części dostaw niezrealizowanych do dnia 15 grudnia 

2017 roku. 
 

10 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy nastąpi w trybie art. 145 ustawy PZP. 

� 11 
Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i Kodeksu Cywilnego. 

� 12 
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu 
miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

� 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 – dla Zamawiającego, wraz z 
Załącznikami – stanowiącymi jej integralną część. 
 
Załączniki do umowy dostawy: 
Załącznik Nr 1 i 1A  – „Formularz Oferty – Formularz Cenowy Formularz Oferty -  opis przedmiotu zamówienia” 
Załącznik Nr 2  – „Zasady Środowiskowe dla Wykonawców i Podwykonawców” 
Załącznik Nr 3  – „Polityka Środowiskowa” 
Załącznik Nr 4  – „Polityka Jakości“ 
 
 
  ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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 Załącznik Nr 2 do projektu umowy 

POLITYKA JAKOŚCI 

Misją i nadrzędnym celem ……………………………………………………………………………… jest 

udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań 

dydaktycznych i naukowo – badawczych.  

Zapewnienie pacjentom, osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjaznych i 

bezpiecznych warunków pobytu i pracy. 

 Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług …………………………………………… 

opracował i wdrożył system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy 

ISO 9001: 2015.  

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań 

i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.  

 

Zadania stojące przed Szpitalem w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez:  

� rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

� stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w 

zakresie opieki medycznej nad pacjentem oraz prowadzenie działań dydaktycznych, 

� poprawę bezpieczeństwa pacjenta i pracownika 

� poprawę warunków bytowych pacjenta, 

� dążenie do poprawy warunków pracy personelu, 

� uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych 

usług 

� budowanie silnej organizacji otwartej na zmiany i nowe wyzwania 

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające 

zatwierdzeniu 

do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Szpitala. 

Dyrekcja ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

deklaruje realizację wyznaczonych celów jakościowych 

oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością.                              

 

 Dyrektor 

 ……………………………………………………

……………………………………… 

 

Lublin, dnia 1 czerwca 2017 roku 

Wydanie I 
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Załącznik Nr 3 do projektu umowy 

 
ZASADY  ŚRODOWISKOWE  DLA WYKONAWCÓW  I 

PODWYKONAWCÓW 
 

I Wykonawca i Podwykonawca zobowiązuje się do :  
1. Przestrzegania wymagań środowiskowych  obowiązujących 

w .................................................................. ,  a w szczególności: 
• przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy, 
• zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac 

zleconych przez Szpital, 
• minimalizować ilość powstających odpadów na terenie Szpitala, 
• zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,  
• zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych 

 
2. Dopuszczenia Koordynatora ds. Zarządzania Środowiskowego  do kontroli na terenie Szpitala 

wykonawcy lub podwykonawcy w zakresie zgodności jego postępowania z przyjętymi 
zasadami środowiskowymi obowiązującymi w Szpitalu. 
 

II Wykonawcy i Podwykonawcy nie wolno na posesji Szpitala  : 
1. wwozić jakichkolwiek odpadów, 
2. składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, 

glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich 
składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem  ds. Zarządzania 
Środowiskowego  

3. myć pojazdów i sprzętu, 
4. spalać odpadów, 
5. wylewać jakichkolwiek substancji do gleby lub kanalizacji. 

 
 
 Podpis Zleceniodawcy                                                             Podpis Zleceniobiorcy 

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


