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Znak sprawy: SOZ.383.43.2021                                                                                           Załącznik Nr 6 do SWZ 

PROJEKT   UMOWY 

 
zawarta w  dniu ....................... w Olsztynie,  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych 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. Niniejszy przedmiot umowy obejmuje dostawę mebli medycznych i wyposażenia utrzymania higieny rąk 

w ramach projektu dostawę i montaż aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach 
rozbudowy i przebudowy bryły C budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, OIOM, oddziału 
chirurgii oraz izby przyjęć realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na 

potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego                             
w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. 

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

fabrycznie nowych, wyprodukowanych w ........................... roku:  (do każdej pozycji: nazwa, typ, model, 

seria itp.) ............................................,  

oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi  i konserwacji,  

3.  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 użytkowania, w formie drukowanej w dwóch egzemplarzach, 

c)  wypełniony paszport techniczny, 
d)  informację o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów 

urządzeń, 
e) aktualny certyfikat CE (deklaracja zgodności z CE) stwierdzający zgodność przedmiotu umowy                      

z odpowiednimi dyrektywami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie gwarancyjnej ……….. zł 
obejmującej odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej 

umowy oraz szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. Na 
każdym etapie wykonywania niniejszej umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 
przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa wyżej, zaś 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia tych dokumentów niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania na piśmie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl. 

5.  Termin realizacji zamówienia: …….. , tj. do ………. 

 

 

§ 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, szkolenie personelu, itd.) 

prowadzone będą przez osoby upoważnione: 

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

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników w terminie  wskazanym przez 
Zamawiającego w jego siedzibie. 

mailto:sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl
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4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach zabezpieczających 

je przed zniszczeniem i uszkodzeniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Za szkody powstałe 
wskutek nienależytego opakowania winę ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do montażu (złożenia) przedmiotu umowy i zainstalowania go we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu (jeżeli dotyczy). 

6. W przypadku gdy instalacja przedmiotu umowy wiąże się z ingerencją w substancję budynku (np. 

wiercenie), za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
7. Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych przed planowaną dostawą, poinformuje osobę upoważnioną 

przez Zamawiającego w ust. 2, o terminie dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy. 

8. 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: 
 

b) netto: .............................. zł  (słownie: ..........................................................................................................) 

c) brutto: ............................. zł  (słownie: ..........................................................................................................) 

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

2. Podana w ust. 1 wartość obejmuje przedmiot umowy wymieniony w §1 i 2 wraz ze wszystkimi  

pozostałymi kosztami związanymi z realizacją umowy. 
3. Podstawą  do  wystawienia  faktury będzie podpisany przez obie Strony protokół zdawczo - odbiorczy  

przekazania przedmiotu umowy. Przedmiotem odbioru będzie kompleksowa weryfikacja kompletności i 
prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.   

4. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT, z rachunku 

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

5. W przypadku zwłoki w zapłacie, Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami ustawowymi, 
począwszy od pierwszego dnia zwłoki. 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. 

6. 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  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 urządzeń 
liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy urządzenia przez cały okres gwarancji w ilości                                

i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej przez producenta 
urządzenia, nie mniej jednak niż 1 raz w roku. Terminy przeprowadzania przeglądów technicznych, 
konserwacji i napraw Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

4.  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 oraz dojazdów).  
5. Wykonawca po wykonaniu każdego przeglądu wystawi certyfikat, jeżeli stan techniczny urządzeń jest 

prawidłowy. Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądu Wykonawca usuwa zgodnie                                  

z warunkami umowy, po czym przeprowadza przegląd techniczny zakończony wystawieniem 
certyfikatu potwierdzającego pełną sprawność techniczną przedmiotu umowy. 

6. Każda naprawa i przegląd gwarancyjny powinny być udokumentowane raportem serwisowym 

potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do 
paszportu technicznego. 

7.    Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz 

autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 2 lat od daty dostawy przedmiotu 
umowy. 

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

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

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj
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9.    Zamawiający ma możliwość zgłaszania usterek przez 24 godziny na dobę telefonicznie, faxem bądź        

w formie elektronicznej. 
10.   Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może być dłuższy niż 

48 godziny.  
11.  Zamawiający uznaje za reakcję serwisową przyjazd serwisu i naprawę urządzenia w siedzibie 

Zamawiającego. Nie uznaje za reakcję serwisową  zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez rozmowę 

telefoniczną. 
12.   Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, 

a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych w terminie 7 dni roboczych. 

13.   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. 

14. Do wykonywania naprawy Wykonawca użyje części nowych, nieużywanych o parametrach 

techniczno-użytkowych dostosowanych do danego rodzaju przedmiotu umowy. 
15.  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. 
16.   Wszystkie naprawy, automatycznie przedłużają okres gwarancji o czas przestoju, który będzie liczony 

od dnia stwierdzenia usterki do dnia jej usunięcia. 
17.   Przedmiot zamówienia objęty umową podlega rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

18.   W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  zapisami  umowy  a  kartą  gwarancyjną,  pierwszeństwo  mają 
zapisy zawarte w niniejszej umowie. 

§ 5. 

KARY   UMOWNE  

 

1.    Wykonawca zapłaci kary umowne:  
        a)  za zwłokę w terminie realizacji zamówienia, określonego w §1 ust. 5 umowy, w wysokości  0,05% 

wartości netto niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

 b)  za zwłokę w terminie reakcji serwisowej - 0,02% wartości umowy netto za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie określonym w § 4 ust. 10, 

 c)  za zwłokę w terminie naprawy – 0,02% wartości umowy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

licząc od dnia następnego po terminie określonym w § 4 ust. 12. Kara umowna nie będzie 
naliczana w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy, 

d)   za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości 

netto umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto umowy. 

3.  Suma kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a-c, nie może przekroczyć15% netto umowy określonej 
w § 3 ust. 1.  

4.  Przewidziane w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.  

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

odstąpienia od niej.  
6. 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 wysłania przez 
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej.  

7. 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 2021 roku, poz. 711 t.j.). 

§ 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 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych dopuszcza się możliwość zmian  postanowień zawartej umowy, w następujących 

przypadkach: 
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; 
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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. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie ................................................. PLN 
(słownie: ......................................................). Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed 

zawarciem umowy w formie ................................................................................... będącej formą 
zabezpieczenia przewidzianą w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne, 
oraz naprawić szkody powstałe po stronie Zamawiającego, które zostały zawinione przez Wykonawcę.  

3.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia 

realizacji umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. od dnia podpisania bez 
uwag protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 9. 

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.  Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1 i 2 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. 

 

§ 10. 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta złożona przez Wykonawcę w toku 
postępowania przetargowego stanowią integralną część umowy. 

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

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy                     
z dnia  19 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. 
4.  W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów na tle wykonywania niniejszej umowy, strony będą je 

rozwiązywały polubownie, a po wyczerpaniu tego trybu, strony ustalają wyłączną właściwość 

miejscową sądu wg siedziby Zamawiającego. 
5. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 


