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Znak sprawy: SOZ.383.15.2021                                                                          Załącznik Nr 3 B do SIWZ 

 

UMOWA – PROJEKT - zmodyfikowany 

 
zawarta w  dniu ....................... w Olsztynie,  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn, wpisanym 

do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000000456, NIP 739-29-54-808, REGON 

000295739, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

      Panią Irenę Petrynę – Dyrektora, 

     

a  firmą ............................................................................................................................................... 

KRS ......................................, NIP................................, REGON .................................................... 

   

zwanym dalej „Wykonawcą",   reprezentowaną przez:  

 

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

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do sprzedaży połączonej z dostarczeniem 

fabrycznie nowych, wyprodukowanych w _______* roku,  ___ szt. urządzeń medycznych 

…………………………….  (nazwa, typ, model, seria itp.)  

2.  Wraz z w/w przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w polskiej wersji językowej:  

a)  gwarancję (kartę gwarancyjną wraz z zasadami świadczenia usług gwarancyjnych), 

b)  instrukcję obsługi w języku polskim, 

c)  wypełniony paszport techniczny (*nie dotyczy zadania nr 4), 

d)  informację o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów 

urządzenia (jeśli dotyczy), 

e) aktualny dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym 

i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności ustawy o wyrobach medycznych , 

f) aktualny certyfikat CE (deklaracja zgodności z CE) stwierdzający zgodność z odpowiednimi 

dyrektywami. 

3.  Termin realizacji zamówienia: _____* dni od daty podpisania umowy. 

4. Wszystkie elementy dostawy powinny być umieszczone w oryginalnych opakowaniach, oznakowane                  

w sposób trwały i jednoznaczny poprzez numer seryjny urządzenia, nazwę producenta.  

5. Wykonawca oświadcza, że sprzęt:  

1) jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, 

nie podlegał ponownej obróbce oraz w jednolitej konfiguracji w danym rodzaju sprzętu (jest jednolity w 

całym zadaniu - poszczególne egzemplarze nie mogą się różnić między sobą ani technicznie ani 

wizualnie);  

  2) nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego 

prawidłowego użytkowania;  

3) pochodzi od jednego producenta;  

4) spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym 

w Polsce prawie;  

5) został dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

6) posiada certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej;  

7) nie jest produktem end of life (produkt EOL), czyli takim, którego produkcja została już zakończona                   

i został on wycofany z kanału sprzedaży producenta. 

 

§ 2. 

DOSTAWA, INSTALACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. W ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy, Wykonawca wykona czynności oraz dostarczy 

dokumenty określone w § 1. 

2. Wszelkie uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu umowy (dostawa itd.) prowadzone będą przez 

osoby upoważnione: 
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ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………………. 

ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach 

zabezpieczających je przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Za szkody powstałe wskutek 

nienależytego opakowania winę ponosi Wykonawca. 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego 

przez obie strony. 

§ 3. 

WARUNKI  PŁATNOŚCI 

 

1.  Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 wynosi: 

a) netto: .............................. zł  (słownie: ..........................................................................................................) 

b) brutto: ............................. zł  (słownie: ..........................................................................................................) 

c)  podatek VAT wynosi: ........ %, tj.: kwota ...........................zł 

2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje:  

1) cenę netto przedmiotu zamówienia,  

2) podatek VAT,  

3) wszelkie koszty odprawy celnej i cło,  

4) wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,  

5) koszty załadunku i rozładunku w siedzibie Zamawiającego,  

6) ewentualne koszty ubezpieczenia urządzenia do czasu przekazania go Zamawiającemu, 

7) koszty złożenia urządzenia, 

8 inne koszty Wykonawcy związane z  prawidłowym zrealizowaniem zamówienia. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy przekazania przedmiotu umowy. 

4. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, z rachunku Zamawiającego 

na rachunek Wykonawcy. Jako datę zapłaty rozumie się datę polecenia przelewu z rachunku 

Zamawiającego. 

5. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę w płatności, w 

wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424). Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji 

wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na rzecz osób trzecich.  

6. W przypadku rozliczeń z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności kwota netto z faktury 

wpłacona zostanie na zwykły rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, natomiast kwota podatku VAT 

wykazana na fakturze będzie wpłacona na specjalny rachunek VAT Wykonawcy. 

7. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 

z 2020 roku, poz. 1666 t.j). Wykonawca może przekazać fakturę zmawiającemu w formie elektronicznej 

przy pomocy platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Korzystanie z platformy jest 

bezpłatne. 

§ 4. 

GWARANCJA I SERWIS 

 

1.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy nowy,            

w stanie kompletnym, wolnym od wad materiałowych i konstrukcyjnych, o wysokim standardzie, zarówno 

pod względem jakości jak  i funkcjonalności. 

2. Wykonawca udziela .........* miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy, części i moduły przedmiotu 

umowy liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

3. Wykonawca w ramach realizacji gwarancji wykonuje na własny koszt naprawy, wymienia elementy, które 

uległy awarii bądź zużyciu w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciąża Zamawiającego 

powstałymi z tego powodu kosztami (materiałowymi, robocizny, dojazdów oraz kuriera za przesłanie 

sprzętu do serwisu).  

4. Każda naprawa powinny być udokumentowane raportem serwisowym potwierdzonym przez 

upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika lub wpisem do paszportu technicznego. 

5.   Usługi gwarancyjne świadczy w imieniu i na rzecz Wykonawcy serwis: 

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

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

6.   Zamawiający ma możliwość zgłaszania usterek telefonicznie, faxem bądź w formie elektronicznej. 

7.   Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może być dłuższy niż 48 

godzin, (72 godziny w zakresie zadania nr 4).  

8. Zamawiający uznaje za reakcję serwisową przyjazd serwisu i przystąpienie do naprawy urządzenia                   

w siedzibie Zamawiającego bądź zapewnienie na koszt Wykonawcy transportu kurierem do i z serwisu 

w  celu naprawy przedmiotu umowy. Nie uznaje za reakcję serwisową  zdalnej diagnostyki urządzenia 

poprzez rozmowę telefoniczną. 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj
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9.  Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii,             

a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 14 dni roboczych. 

10.   Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, na czas naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych, 

urządzenia zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany przedmiot umowy. 

11. Do wykonywania naprawy Wykonawca użyje części nowych, nieużywanych o parametrach techniczno-

użytkowych dostosowanych do danego typu urządzenia. 

12.  W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu, modułu, który spowodował utratę 

funkcji użytkowej sprzętu medycznego, Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół lub moduł  

na nowy, wolny od wad. 

13.   Wszystkie naprawy, automatycznie przedłużają okres gwarancji o czas przestoju, który będzie liczony od 

dnia stwierdzenia usterki do dnia jej usunięcia. 

14.  Przedmiot zamówienia objęty umową podlega rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

15.   W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  zapisami  umowy  a  kartą  gwarancyjną,  pierwszeństwo  mają 

zapisy zawarte w niniejszej umowie. 

16.  W czasie gwarancji Wykonawca będzie udzielał telefonicznie konsultacji związanych z eksploatacją 

przedmiotu umowy.  

§ 5. 

KARY   UMOWNE  

 

1. Strony uzgadniają następujące kary umowne:  

1) W przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w dostawie sprzętu, przeszkolenia personelu 

Zamawiającego poza termin określony w § 1 ust. 3, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 0,3% wartości zamówienia brutto, określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień               

w dostawie sprzętu i szkolenia personelu.  

2) W przypadku, gdy w okresie gwarancji termin wykonania naprawy przekroczy liczbę dni określoną w § 4 

ust. 9, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,1% 

wartości brutto zamówienia określonej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zamawiający nie naliczy 

kary, o której mowa powyżej, jeżeli Wykonawca na czas usuwania awarii dostarczy urządzenie zastępcze o 

parametrach i funkcjonalności odpowiadającej naprawianemu urządzeniu.  

3) W przypadku, gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w zakresie terminu reakcji serwisowej, określonego            

w § 4 ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych od Wykonawcy w wysokości 0,1% 

wartości brutto zamówienia określonej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

umowy, określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy lub rozwiązania 

umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.  

5) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

umowy, określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy lub rozwiązania 

umowy z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Suma kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 3 nie może przekroczyć10% brutto umowy 

określonej w § 3 ust. 1.  

3. Przewidziane w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.  

4. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub 

odstąpienia od niej.  

5. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 

Pozostałe kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

wezwania do zapłaty kary umownej.  

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających                          

z umowy. 

 

§ 6. 

CESJA 

Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy,  mogą być przeniesione na osobę trzecią jedynie 

w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 

2020 roku, poz. 295) 

§ 7. 

ZMIANA UMOWY  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Na  podstawie art. 455 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

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

3.  Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 Ustawy Pzp. dopuszcza się możliwość zmian  

postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach: 
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3.1. w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy – jeśli na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany 

stawek podatku: w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury 

VAT; 

3.2. gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając                 

z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to                                          

w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie 

granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. 

okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za 

wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby 

pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze 

składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco 

o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. 

3.3.  zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 

3.4.  wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 3.2., strony ustalają nowy termin realizacji 

przedmiotu umowy.  

§ 8. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może   odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2.   W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                       

z tytułu wykonania części umowy. 

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,                            

w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                        

z umową lub nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy pomimo wezwania Wykonawcy 

przez Zamawiającego do wykonywania prac zgodnie z umową lub wykonania obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy w wyznaczonym odpowiednim terminie. 

4. Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1 i 3 Zamawiający może odstąpić od umowy                                  

w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności 

w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. 

 

§ 9. 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zmianami)                       i 

Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych Kodeksu postępowania cywilnego. 

3.     W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów na tle wykonywania niniejszej umowy, strony będą je 

rozwiązywały w trybie polubownym, a po wyczerpaniu tego trybu, strony ustalają wyłączną właściwość 

miejscową sądu powszechnego właściwego wg siedziby Zamawiającego. 

4.   Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 


