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 Załącznik nr 6  do SIWZ – Umowa … – Projekt 

 
Projekt umowy nr …. /ZP/2016 po zmianach z dn. 23.1 2.2016 r. 

 

Zawarta w  Wieluniu  w  dniu  ……………. 2016 r. pomiędzy : 

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w  Wieluniu, z siedzibą w: 98-300 Wieluń,         

ul.  Szpitalna  16, NIP : 832-17-89-610, Regon : 000310143, nr  KRS : 0000022938 – prowadzony  przez  

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS, zwanym  dalej   w  treści  umowy  

„Zamawiającym”  reprezentowanym  przez : 

                       

      1. Dyrektora   –  ……………………………………….. 

a   

……………………..….nr  NIP:………………., nr Regon : …………………, posiadającym  uprawnienia  do  

występowania  w  obrocie  prawnym – wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

…………….., zwanym  dalej  w  treści  umowy  „Wykonawcą”  reprezentowanym  przez : 

 

1. ……………………………….. 

 

§1 

1.  Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze  zmianami.),  zwanej dalej również "ustawą Pzp". 

2.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę sprzętu medycznego 

realizowaną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu 

medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu”, Numer sprawy:  

SPZOZ - OiZP/ 3 /38/380-382 / 27/ 2016.   

       Zamówienie prowadzone w ramach realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0019/16 pt.:                     

„Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla 

śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego” w ramach działania                          

9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury 

ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

§ 2 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  sprzedaż  i  dostawa  przez  Wykonawcę  na  rzecz  Zamawiającego  

sprzętu medycznego w postaci ………………….. – 1 szt.  typ.........................  produkcji  ..........................  

dla  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w  Wieluniu. 

2. Wykonawcy za  zrealizowanie  przedmiotu  zamówienia  przysługuje wynagrodzenie ( zgodnie    z  ofertą  

z dnia ………..) w kwocie  brutto: …………………….zł (słownie wynagrodzenie brutto:……………………), 

w tym: netto: ………………zł (słownie wynagrodzenie brutto: ……………………) oraz podatek VAT…..%  

w kwocie ………zł.  

3. Wynagrodzenie, o którym  mowa  w  pkt. 2 obejmuje : 

a.   wartość  przedmiotu zamówienia, 

b.   wszelkie  koszty  transportu  do  Zamawiającego  oraz  ubezpieczenia  w  tym czasie,   

c.  koszty  szkolenia  pracowników  Zamawiającego  obsługujących  ww. sprzęt. 
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4. Płatność  będzie  realizowana  po  dostawie przedmiotu zamówienia  i  po  dostarczeniu     

Zamawiającemu  faktury  VAT  - w  terminie  30  dni  od  daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

faktury i podpisanego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia - na rachunek  bankowy Wykonawcy. 

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  umowy  poprzez  dostawę  przedmiotu zamówienia      

w  terminie  do …………….. dni  daty  podpisania  umowy, tj. do dnia:……… 

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnić  z  Zamawiającym  datę  dostawy przedmiotu zamówienia  

oraz  szkolenia  pracowników  w  zakresie  jego  obsługi. 

7. Wraz  z przedmiotem zamówienia  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  następujące  dokumenty: 

a. karta  gwarancyjna  oraz  dokumenty  określające  zasady  świadczenia  usług  przez  

autoryzowany  serwis  w  okresie  gwarancyjnym  i  pogwarancyjnym,  

b. wykaz  autoryzowanych  punktów   serwisowych  gwarancyjnych  i  pogwarancyjnych  na  terenie  

Polski, 

c. instrukcja  w  języku  polskim  zawierająca  niezbędne  dla  Zamawiającego   informacje   z  zakresu  

jej  obsługi, 

d. niezbędna  dokumentacja  techniczna, 

e. paszport Techniczny urządzenia, 

f. kopia  wymaganego  obowiązującym  prawem  świadectwa  dopuszczenia  do  użytkowania                     

w placówkach  służby  zdrowia / certyfikat CE.  

 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot zamówienia  jest  fabrycznie  nowy  i  jest  

dopuszczony  do  użytkowania  w placówkach  służby  zdrowia  na  podstawie  wymaganych  

obowiązującym  prawem  certyfikatem  oraz, że  zostanie  zainstalowany  bez  żadnego  uszczerbku.  

2. Wykonawca  udziela  ………….. – miesięcznej, która  zaczyna  się  do  daty  przekazania, 

potwierdzonej  protokołem  odbioru. 

3. Wykonawca  zapewnia  w  okresie  gwarancji  usunięcie  awarii bez konieczności wymiany części 

zamiennej w  terminie  do  72  godzin  od  daty  pisemnego-faksem lub drogą elektroniczną- 

zgłoszenia  awarii  (nie  wliczając  w  to  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy). 

4. W przypadku potrzeby wymiany części zamiennej w naprawianym  sprzęcie medycznym, o którym 

to fakcie Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie - faksem lub drogą elektroniczną; 

Zamawiający wydłuży czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia 

części zamiennych spoza Polski lub do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia 

części zamiennych spoza UE. 

5. Wykonawca   zapewnia  w  okresie  gwarancji co najmniej jeden  roczny przegląd techniczny  

(wliczony w cenę dostawy) z  wydaniem odpowiednich  orzeczeń  technicznych oraz wpisem do 

paszportu technicznego urządzenia. 

6. Wykonawca  w  okresie  gwarancji  na  czas  naprawy  dłuższy  niż   7  dni  zobowiązuje  się  

dostarczyć  sprzęt  zastępczy. 

7. Każda  naprawa  gwarancyjna  powoduje  przedłużenie  okresu  gwarancji  o  czas  trwania naprawy. 

8. Trzy  naprawy  tego  samego  podzespołu  w  okresie  gwarancji  powodują  wymianę  tego  

podzespołu  na  nowy  wolny  od  wad. 

9. Okres  gwarancji  na  nowo  zainstalowane  części  wynosić  będą  min. 24  miesiące  licząc  od  

dnia  ich  zainstalowania, ale  nie  krócej  niż  do  końca  okresu  gwarancji  
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10. Postanowienia  niniejszego  § 3  określające  warunki  gwarancji, Wykonawca  umieści  w  treści  

karty  gwarancyjnej, którą  przekaże  Zamawiającemu. 

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi ustawowej za wady fizyczne rzeczy 

sprzedanej (przedmiotu zamówienia) niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji i na 

warunkach ogólnych. 

§ 4 

1. Strony  ustalają , że  w  przypadku, gdy  Wykonawca  opóźni  dostawę  ponad  termin  ustalony        

w  § 2 pkt.5, Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,2 %  łącznej  

wartości  brutto dostawy  za  każdy  dzień   opóźnienia, nie  więcej  jednak  niż  5 % jego  wartości. 

2. W  przypadku, gdy  Wykonawca  odstąpi  od  wykonania  postanowień  umowy  z  przyczyn  

leżących  po  jego  stronie, zapłaci  Zamawiającemu  jednorazową  karę  umowną  w  wysokości       

5 %  wartości brutto dostawy. 

3. Wszelkie nieprzewidziane wydarzenia, na które żadna ze stron nie ma wpływu, a które mogą 

spowodować nie wykonanie umowy będą uważane za siłę wyższą. Za siłę wyższą uznaje się takie 

wydarzenia jak : wojna, zamieszki, pożar, powódź, decyzje władz państwowych lub inne. 

4. Jeżeli siła wyższa spowoduje opóźnienie wykonania umowy większe niż 1 miesiąc, to strony umowy 

podejmą decyzję co do dalszego postępowania. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 5 

1.  Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień 

zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wprowadzenie zmian do umowy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy konieczność ich 

wprowadzenia będzie następstwem:  

1) zmian stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto,  

2) zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, w rozumieniu określonym w § 4 ust. 3 . 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy 

Wykonawca rażąco narusza jej postanowienia, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń.        

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić  w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu tworzącego SPZOZ w Wieluniu, 

przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego                   

na podstawie niniejszej umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością                      

o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych                              

z wierzytelnością w szczególności roszczeń  o odsetki. 
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§ 8 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 

4. Do umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej integralną część:  

1) Załącznik nr 1 - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP  

Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy; 

 

                   Zaopiniowano  Radca  Prawny : 

 

                                                                        

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

 

 

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:  

 

 

       ZAMAWIAJ ĄCY                                                                  WYKONAWCA 

 

 

 

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

    Podpisy osób uprawnionych                                                                          Podpisy osób uprawnionych 

     do reprezentowania  Zamawiaj ącego                                                                                     do reprezento wania   Wykonawcy    

 


