
Załącznik nr 6 ZP/382-12/2016
UMOWA NR ...............

(projekt umowy)

zawarta w dniu ................. 2016 r. pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

NIP 764-26-40-360

REGON 301457850

reprezentowanym przez:

Almuetaz Bellah Nasrullah - Prezes Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym, a:

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

z siedzibą: ...................................................................................

NIP ...................................................................................

REGON ...................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................................

2. ........................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. 

ZP/382-12/2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą ,,Zakup w formie 

ratalnej  z  wydłużonym  okresem  płatności  śródoperacyjnego  aparatu  rtg  z  ramieniem  „C”  dla 

Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o., zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy, termin realizacji umowy

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść 

na Zamawiającego własność aparatury medycznej będącej przedmiotem umowy -aparatu 

rentgenowskiego z ramieniem „C” typ ..................................; model ....................................; 

wyprodukowanego przez ....................................................... w roku ................ .

2.  Parametry techniczno - użytkowe dostarczanej aparatury medycznej zostały szczegółowo 

określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się przedmiot zamówienia odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę 

za jego dostarczenie, zgodnie z warunkami płatności określonymi w dalszej części umowy.



4. Termin  realizacji  umowy  –  dostawa,  montaż  i  uruchomienie  zakupionej  aparatury 

medycznej,  wykonanie  testów  akceptacyjnych  oraz  przeszkolenie  personelu 

Zamawiającego  w zakresie  obsługi  urządzenia  stanowiącego  przedmiot  umowy  – 

w terminie ........ dni od daty podpisania umowy.

§ 2.

Warunki dostawy

1. Dostawa przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego odbędzie się na ryzyko i koszt 

Wykonawcy.

2. Do  kontaktów  w  sprawie  realizacji  umowy  ze  strony  Zamawiającego  upoważnia  się 

pracowników  Działu  Zamówień  Publicznych,  oraz  Kierownika  Działu 

Administracyjno - Techniczno - Gospodarczego Zamawiającego.

§ 3.

Wydanie sprzętu

1. Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie 

sprzętu, wykonanie niezbędnych testów akceptacyjnych oraz przeszkolenie personelu, a po 

wykonaniu tych czynności protokolarne przejęcie przez Zamawiającego.

2. Do sprzętu Wykonawca dołączy fakturę VAT, harmonogram spłaty rat oraz dokumentację 

dostarczonej aparatury w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika 

informacje, w tym instrukcję obsługi dotyczącą eksploatacji sprzętu.

§ 4.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wszelkie  wady  fizyczne 

dostarczonego sprzętu.

2. Przez  wadę  fizyczną  rozumie  się  w  szczególności  jakąkolwiek  niezgodność  sprzętu 

z opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym  w  SIWZ.  postępowania  przetargowego, 

w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę.

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wszelkie  wady  prawne 

dostarczonego sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 

z  naruszenia  praw  własności  intelektualnej  lub  przemysłowej,  w  tym  praw  autorskich, 

patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe 

i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.



§ 5.

Gwarancja jakości, reklamacje

1. Wykonawca  gwarantuje,  że  dostarczony  sprzęt  jest  wolny  od  wad  fizycznych, 

a Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu.

2. Wykonawca  wyda  Zamawiającemu  jednocześnie  ze  sprzętem  dokument  gwarancyjny, 

wystawiony przez producenta sprzętu lub oficjalnego przedstawiciela producenta sprzętu.

3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub 

innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, naprawy lub wymiany sprzętu na 

wolny od wad w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, a Wykonawca lub inny 

gwarant  albo  osoby  przez  nich  upoważnione,  zobowiązani  są  dokonać  naprawy  lub 

wymiany sprzętu w powyższym terminie.

4. Termin  obowiązywania  pełnej  gwarancji  na  dostarczony sprzęt  wynosi  ..........  miesiące 

liczony  od  daty  zakończenia  czynności  określonych  w  §  3  ust.  1, potwierdzonych 

protokołem odbioru sprzętu.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, 

jeżeli  będą one spowodowane błędną obsługą,  bądź nie  stosowaniem się  do instrukcji 

obsługi sprzętu.

§ 6.

Wartość umowy, zapłata ceny

1. Wartość umowy opiewa na kwotę 

netto …....................... zł (słownie: ……………………………..........................................zł),

brutto …...................... zł (słownie: ……………………………..........................................zł).

2. Zapłata  ceny  za  dostarczony  sprzęt  nastąpi  po  dokonaniu  odbioru  sprzętu  na  niżej 

określonych zasadach:

1) pierwsza rata – 60% wartości przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 100 000 tys. zł 

brutto płatne do 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru na podstawie faktury VAT;

2) kolejne raty – 6 rat  miesięcznych w wysokości  1/6 pozostałej  wartości  zamówienia, 

płatnych do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od następującego 

po miesiącu, w którym dokonano płatności określonej w pkt 1,

3) harmonogram spłaty rat określonych w pkt 2 stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

3. Płatności  dokonywane  będą  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany 

przez niego na fakturze VAT.



§ 7.

Zmiana umowy

1. Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  przenieść  na  osobę  trzecią  praw 

i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

1) zmiany ceny brutto spowodowanej zmianą stawki podatku VAT;

2) zmiany  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  umowy  w  przypadku  zaistnienia 

okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

3) zmiany numeru konta  bankowego w przypadku  zaistnienia  okoliczności  których  nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

4) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 

sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt 

będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania 

produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego 

sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

5) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 

sprzętem  o  wyższej  jakości,  w  przypadkach,  których  nie  można  było  przewidzieć 

w chwili  zawierania  umowy,  pod  warunkiem,  iż  cena  wprowadzonego  sprzętu  nie 

ulegnie zwiększeniu;

6) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy 

do aktualnego stanu prawnego;

7) nastąpiła  zmiana  danych  podmiotów  zawierających  umowę  (np.  w  wyniku 

przekształceń, przejęć, itp.);

8) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§ 8.

Opóźnienie wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy w całości lub w części 

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej,  której wysokość określa się na 0,05% 

wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  winy  Wykonawcy, 

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  3%  wartości  umowy 

brutto.



3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 3% 

wartości umowy brutto.

4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym sprzęcie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin do naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad, nie krótszy niż 14 dni. Z tytułu  

zwłoki w naprawie lub dostarczeniu sprzętu wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 0,05% wartości brutto wadliwego sprzętu za każdy dzień zwłoki.

5. Z  tytułu  nieterminowej  zapłaty  Wykonawcy  przysługują  od  Zamawiającego  odsetki  za 

opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty 

w transakcjach handlowych.

6. Opóźnienie  w  zapłacie  całości  bądź  części  którejkolwiek  raty  przekraczające  60  dni, 

skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny 

w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny.

§ 9.

Rozstrzyganie sporów

1. Zamawiający  i  Wykonawca  podejmą  starania  w  celu  polubownego  rozstrzygnięcia 

wszelkich  sporów powstałych między nimi,  a  wynikających z umowy lub pozostających 

w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca 

nie  są  w stanie  polubownie  rozstrzygnąć  sporu,  to  każda  ze stron  może poddać  spór 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Pozostałe postanowienia umowy

1. W  zakresie  nieuregulowanym  w  umowie  znajdują  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

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

egzemplarzu dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Wykaz parametrów techniczno - użytkowych
Załącznik nr 2 – Harmonogram spłaty rat

Zamawiający Wykonawca


