
 

 

 

 UMOWA na Doposażenie GSZOZ w Kurzętniku w nowoczesny sprzęt i aparaturę 

medyczną  Część I/II Nr ................................ 

 

zawarta w dniu  ............................... w Kurzętniku, pomiędzy: 

Gminnym Samodzielnym zakładem Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku, ul. Łąkowa 10, 13-306 Kurzętnik 

NIP 877 13 15 898,  REGON 870471071, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045382, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie –VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

zwanym dalej, „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  p.o. Dyrektora Magdalenę Rynkowską 

a  

....................................... z siedzibą ................................................... , wpisaną do rejestru Przedsiębiorców przez 

Sąd ........................ w .........................., ........ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS .........., kapitał zakładowy ........................ , reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.0.1579 

t.j), została zawarta Umowa o następującej treści, zwana dalej Umową: 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowegosprzętu 

medycznegoAPARAT USG / SPRZĘT OKULISTYCZNY dla Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kurzętniku, ul. Łąkowa 10.W zakres zamówienia wchodzi szkolenie personelu medycznego, 

świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.  

 

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 

dostawy APARATU USG / SPRZĘTU OKULISTYCZNY  ……………………………………………o 

właściwościach i parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące etapy: 

 dostawę aparatury do siedziby Zamawiającego w godzinach jego pracy, po wcześniejszym ustaleniu 

terminu i miejsca. Rozładunek i montaż nastąpi siłami Wykonawcy; 

 montaż aparatury; 

 przeszkolenie użytkowników aparatury; 

 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (w ramach oferowanego okresu gwarancji) - Wykonawca zapewni 

m.in. usuwanie awarii sprzętu, bieżącą pomoc w użytkowaniu, wizyty serwisowe – częstotliwość 

zgodnie z przepisami. Wykonawca dostarczy dokumenty określające zasady świadczenia usług przez 

autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac towarzyszących, niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, np. koszty dojazdu, ubezpieczenia sprzętu na czas 

transportu, dostawy i do czasu uruchomienia itp. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta 

Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, ogłoszenie, zapytania 

i wyjaśnienia oraz zmiany do specyfikacji.  
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§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokładnego terminu realizacji dostawy z osobami 

wskazanymi przez Zamawiającego. 

3. Dostawa będzie uznana za zrealizowaną w chwili podpisania protokołu (bez zastrzeżeń). Sam fakt 

dostarczenia przedmiotu umowy bez potwierdzenia odbioru protokołem nie jest równoznacznyz 

terminowym dostarczeniem przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Wykonawca za zrealizowanie zamówienia określonego w § 1 otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto ……………….. (słownie: ………………………………..), z czego kwota netto wynosi 

……………… zł plus podatek VAT (………..%) w kwocie ……………………………… zł. 

2. Podana powyżej cena zamówienia jest ceną całkowitą, obejmującą wszystkie koszty związanez 

realizacją zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją umowy.  

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany (zatwierdzony) przez Zamawiającego protokół zdawczo – 

odbiorczy bez zastrzeżeń.  

4. Zamawiający zaleca, aby faktura za dostarczone zamówienie była opisana numerem realizowanej 

umowy oraz nazwą zadania.  

5. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymiw 

okresie zaoferowanego terminu gwarancji zalecanymi przez producenta ponosi Wykonawca i zostały 

one wliczone w cenę określoną w § 3 ust. 1. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy strony określiły jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 ustawy Kodeksu 

cywilnego i zawiera wszelkie koszty  niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające 

wprost z SIWZ, oferty  Wykonawcy i z dokumentacji jak również w niej nie ujęte, a bez których nie 

można wykonać zamówienia w zakresie podanym w SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru technicznego Aparatu USG/ SPRZĘTU 

OKULISTYCZNEGO.   

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek wskazany na fakturze 

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

 

§ 4 

Zmiany umowy i odstąpienie 

 

1. 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 bez ponoszenia 

z tego tytułu konsekwencji prawnych i finansowych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do niniejszej umowy: 

a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy: 

 wynikającego z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

 z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie umowy w wyznaczonym terminie, 

 w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 

b) wynagrodzenia: 
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 w przypadku zmiany podatku VAT 

3. W razie niezrealizowania zamówienia (brak co najmniej jednego z elementów takich jak: dostawa, 

instalacja, uruchomienie, przeszkolenie) w terminie dłuższym niż 10 dni od określonego w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. 

Odstąpienie od umowy nastąpi poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia przez 

Zamawiającego.  

4. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§5 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania umowy w wysokości 0,1 % 

wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % 

wartości wynagrodzenia brutto, 

b) za opóźnienie Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi 

określonych w umowie i przepisach prawa w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy terminem umownym realizacji obowiązku 

a dniem jego realizacji, jednak nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia brutto, 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 

wartości umowy brutto.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy brutto,z 

wyłączeniem sytuacji określonej § 5 ust. 1. 

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 10 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do 

zapłaty, z zastrzeżeniem § 6 pkt 4 Umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

 

§ 6 

Obowiązki stron 

 

1. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu 

zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji, paszport techniczny wypełniony danymi 

dotyczącymi danego urządzenia, instrukcję bhp urządzenia w języku polskim, instrukcję obsługi w 

języku polskim, zestawienie dostarczonych urządzeń zawierające nazwę, typ, producenta, rok 

produkcji, numer fabryczny.  

2. Pełna odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu dokonania odbioru 

spoczywa na Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy dostarczony zamawiającemu jest fabrycznie nowy, wolny 

od wad fizycznych i prawnych i objęty gwarancją producenta oraz spełnia wymagania określone w 

Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).  

4. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem protokół odbioru zawierający nazwę i typ sprzętu, numer 

fabryczny, rok produkcji, producenta, datę uruchomienia, listę przeszkolonych pracowników, 

odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego i wskazania autoryzowanego 

serwisu lub serwisów na okres gwarancyjni i pogwarancyjny, z podaniem dokładnych adresowych, itp. 

5. Zamawiający zobowiązuje się  rozpocząć czynności odbiorowe w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości odbioru. 
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6. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……  miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy 

licząc od dnia dokonania jego odbioru tj. od dnia podpisania protokołu przez Zamawiającego bez uwag 

co do przedmiotu umowy. 

7. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do prac naprawczych/ 

wymiany wadliwego/zepsutego/ uszkodzonego przedmiotu umowy w ciągu …….. godzin od momenty 

zgłoszenia wady/ usterki/ uszkodzenia. Wykonywania prac naprawczych lub wymiany następować 

będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 8 do 16. 

8. Naprawa lub wymiana sprzętu winna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie ……. dni od 

dnia otrzymania zgłoszenia. W sytuacji gdy naprawa/ wymiana trwać będzie dłużej niż ……. dni 

robocze. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt sprzęt zastępczy na czas trwania 

naprawy lub wymiany odpowiadający wymaganiom i parametrom przedmiotowi umowy.  

9. Zgłoszenie wad/ usterek uszkodzeń dokonywane będzie w formie mailowej na adres podany przez 

Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest potwierdzić otrzymanie zgłoszenia w ciągu 12 godzin pod 

rygorem uznania jego skutecznego dokonania przez Zamawiającego/ 

10. W przypadku konieczności transportu przedmiotu umowy do punktu naprawy w okresie gwarancji, 

koszty z tym związane (opakowanie, transport, załadunek i rozładunek i ubezpieczenie na wypadek 

utraty lub uszkodzenia) pokrywa Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca ponosi ryzyko 

uszkodzeń sprzętu podczas transportu.  

11. Przeglądy gwarancyjne są bezpłatne. 

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

funkcji użytkowej przedmiotu umowy, Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół aparatu na 

nowy, wolny od wad – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.  

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

od dnia stwierdzenia usterki do dnia jej usunięcia.  

14. Okres gwarancji naprawianego/ wymienianego sprzętu lub jego elementów rozpoczyna swój bieg na 

nowo od dnia zakończenia naprawy lub wymiany. 

 

§ 7 

Przedstawiciele stron 

 

1. Do kierowania pracami związanymi z realizacją niniejszej umowy po stronie  Wykonawcy wyznacza 

się ………………………, tel: ………………………….., e-mail: 

……………………………………….. 

2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

wyznacza się …………………………… , tel. …………………………., e-mail.: 

………………………………………...  

 

§ 8 

Przepisy końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.  

2. W razie powstania sporu wynikającego z umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji. 

W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Przeniesienie przez Wykonawcę należności i zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy 

na podmiot trzeci wymaga zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.  

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

6. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

a) Oferta Wykonawcy z dnia …………… r. wraz z załącznikami. 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i wszelkimi 

wyjaśnieniami SIWZ. 

c) Protokół zdawczo – odbiorczy. 

 

 

 

mailto:biuro@infreco.pl
mailto:Inwestycje@aglomeracja.info.pl
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      …..............................                   .................................. 

  ZAMAWIAJĄCY                                                                                                 WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

Wzór protokołu odbioru 

 

 

PROTOKÓŁ INSTALACJI/ ZDAWCZO- ODBIORCZY 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 

      

…………………………..      ………………………….. 

…………………………..      ………………………….. 

…………………………..      ………………………….. 

 

w imieniu, którego sprzęt       w imieniu, którego odbioru   

przekazuje:        dokonują:   

…………………………..      ………………………….. 

…………………………..      ………………………….. 

 

 

 

Przedmiot protokołu: ……………………, rok produkcji ………………………… , producent 

……………………. 

Numer umowy: ……………………………………………z dnia ……………………………………………… 

Nazwa urządzenia: 

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

Numer seryjny aparatu/części: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Data zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy: 

……………………………………………………………. 
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Data rozpoczęcia czynności odbiorowych: 

……………………………………………………………………………….. 

Termin gwarancji: 

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

Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym: 

1. Instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. 

2. Wypełnionego paszportu technicznego. 

3. Wykazu autoryzowanych punktów serwisowych. 

4. Kopii certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniemw 

przypadku oryginału w języku obcym. 

5. Kopii Deklaracji Zgodności wystawiona przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału 

w języku obcym. 

6. Karty gwarancyjnej uwzględniającej wymagania określone w SIWZ. 

7. Wykazu czynności serwisowych, które użytkownik może wykonywać samodzielnie, nieskutkujące 

utratą gwarancji. 

 

Przeszkolono personel w dniach: ………………………… godz. ……………………. w składzie: 

1. ……………………………………………..…………………………………………….. 

  (imię i nazwisko)          (podpis) 

 

2. …………………………………………….                           .…………………………………………….. 

  (imię i nazwisko)                               (podpis) 

 

3. …………………………………………….                           .…………………………………………….. 

  (imię i nazwisko)                               (podpis) 

Urządzenie  zostało uruchomione u  Odbiorcy, jest/nie jest* sprawne i Odbiorca  przyjmuje je  bez 

zastrzeżeń/ informuje o następujących zastrzeżeniach*: 

 

Stwierdza się co następuje: 

Dostarczony sprzęt medyczny: …………………………. jest kompletny/ zawiera niżej wymienione braki:* 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Strony wyznaczają ………..dni na usunięcie w/w uwag. Po usunięciu w/w zastrzeżeń strony ponownie 

rozpoczną czynności odbiorowe.* 

 

 

……..……………………                                                                                    ……..…………………… 
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Podpis Dostawcy     Podpis Odbiorcy 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


