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Nr postępowania: ZP/10/2015                                                              Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

UMOWA nr ………… (wzór) 
 

Zawarta w dniu ......................... w Trzebnicy pomiędzy: 

 
Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji                   
i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 
1. ………………………… 

zwanym dalej „Zamawiający"  
a  

 
…………………………………………………………………, wpisaną do 

reprezentowaną przez: 

1.    ............................................................................. …………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą". 

o następującej treści: 
 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup i dostawę               

2 szt. aparatów ultrasonograficznych oraz 1 szt. aparatu do znieczuleń wraz z ich 
montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
ze zm.).  

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa na rzecz Zamawiającego ………………., zwanego dalej 

urządzeniem medycznym, wraz z jego montażem  i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi 
na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1, który stanowi integralną 
część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 jest: 
 fabrycznie nowy, 

 wolny od wad prawnych i nie stanowi zabezpieczenia  roszczeń na rzecz osób trzecich, 

 wolny od wad fizycznych, kompletny, 

 dopuszczony do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia zgodnie z ustawą z dnia   

20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.) i posiada odpowiednie dokumenty 

potwierdzające ten fakt oraz certyfikat zgodności, deklaracje zgodności, a także posiada 
oznaczenie CE.  

 posiada instrukcję obsługi w języku polskim. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

§ 2 

MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia 
wymieniony w § 1 umowy w terminie do ………………., do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w ust. 1 oraz przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia a także 

przekaże niezbędne dokumenty (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, itp.).W ramach 

uruchomienia zostaną przeprowadzone stosowne testy jakościowe i bezpieczeństwa . 



 

 

 

3. Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym 

przez strony umowy, o ile dostawa będzie wolna od wad ilościowych i jakościowych. W razie 
wystąpienia takich wad Zamawiający – bez uszczerbku dla jego roszczeń o zapłatę kary umownej  

z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy – wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wykonanie 
wymiany przedmiotu umowy zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w SIWZ i niniejszej 

umowie. W razie nie dotrzymania tego terminu Zamawiający w terminie miesiąca będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy. 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1.    Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają na kwotę netto______________ 
złotych + VAT … %, tj. ……………brutto, słownie _____________________________________ . 

2.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 w terminie 60 dni                

od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT wystawionej po podpisaniu 
protokołu odbioru bezusterkowego, o którym mowa w § 2, przelewem na rachunek Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________. 

3. Kwota wymieniona w § 3 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane                                 

z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy,                         
w szczególności: 

 wartość urządzenia/ń i jego dostarczenia do Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przy 

ul. Prusickiej 53-55, 
 koszt montażu i uruchomienia urządzenia/ń , 

 koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego do obsługi zainstalowanego 

przedmiotu zamówienia, 

 wszelkie koszty transportu (krajowego i zagranicznego), załadunku i rozładunku, 

 ubezpieczenia, cła i innych opłat (np. opłaty lotniskowe). 

4. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca 
ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych od wartości 

niezapłaconej faktury. 

§ 4 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, o którym 
mowa § 1 na okres ____ miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu bezusterkowego. 

2. Szczegółowe zasady udzielonej gwarancji i serwisu określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. W przypadku konieczności wymiany urządzenia w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana. 

4. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i wyposażenia przez okres co najmniej 
………lat od daty dostawy potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. 

§ 5 

KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań umownych: 

-      w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2%   

       wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

- w przypadku opóźnienia w przeszkoleniu pracowników Zamawiającego - w wysokości 0,2%       
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  

- w okresie gwarancyjnym za niedotrzymanie terminu w usunięciu wad, usterek lub awarii w 

terminie uzgodnionym (wynikającym z warunków gwarancji i serwisu) - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki  

- w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 z tytułu odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



 

 

 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1 Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. 

§ 6 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej            
w postaci aneksu. 

2. Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty                          
w następujących przypadkach na określonych warunkach:  

a. zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy itd.) w przypadku 
m.in. przejęć, przekształceń aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych 

Wykonawcy lub Zamawiającego, 
3. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę 

występującą z wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 
Wniosek powinien zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany, wpływ zmiany na 
wysokość wynagrodzenia. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody Zamawiającego                         
i Wykonawcy. 

§ 7 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Szpital im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę w następujących przypadkach: 

1) jeżyli Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi, wykonuje je niezgodnie z przyjętymi przez 

obie strony w umowie zasadami realizacji, 
2) rażącego naruszenia postanowień umowy, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że 

dostarczony towar nie odpowiada wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiada 
ukryte wady. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz                           

z uzasadnieniem. 
3. W razie zaistnienia 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 umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. SIWZ i oferta stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać i odnawiać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej,  na warunkach nie gorszych niż warunki dokumentowane złożoną polisą stanowiącą 
załącznik do oferty Wykonawcy. 

3. Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
4. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będzie właściwy 

sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 


