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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA ( wzór ) Nr ……………/2019 
Zawarta w Bochni w dniu …………………….  2019r. pomiędzy: 
 Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej                                        
z siedzibą 32-700 Bochnia,  ul. Floris 16,     wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem  0000007275   
                    NIP 868-16-28-582,             REGON: 851736920 
reprezentowanym przez: 
lek. dent. Agnieszkę KUBAS – Kierownik SPM ZOZ w Bochni 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………............. 

NIP: …………………………………         Regon ………………………………….. 

reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa jest następstwem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Dostawa aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bochni – oznaczenie sprawy: 08/ZP/SPMZOZ/2019 ogłoszonego w BZP w 
dniu …………….. 2019 r. pod nr ………………… w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa aparatu USG – typ ………. Model …………                 
dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem warunków i 
wymaganych parametrów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy ( Tabela 
parametrów technicznych ). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Dostarczenia do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego , o którym mowa 

w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 
2) Transportu i wyładunku przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego do 

wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia. 
3) Montażu oraz uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego. 
4) Pokrycia kosztów transportu, wyładunku, montażu oraz świadczenia serwisu 

gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 
5) Przeprowadzenie szkolenia personelu u Zamawiającego  w zakresie obsługi 

dostarczonego sprzętu ( termin szkolenia do uzgodnienia dwustronnego ). 
6) Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz wszystkich dokumentów  
7) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. 
8) W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 

a) Karty gwarancyjne dla poszczególnych elementów dostawy 
b) Informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonywane 

przez użytkownika samodzielnie ( zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych 
z dnia 20 maja 2010 r. – Dz. U. z 2019 poz. 175  tekst jednolity )  

c) Informację i liście dostawców części zamiennych lub materiałóa. zużywalnych 
i eksploatacyjnych 

d) Paszporty techniczne 
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie , o którym mowa w ust. 
1,2 i 3 w terminie  do ….. tygodni ( dni )  licząc od daty zawarcia umowy. 

5. Za datę  dostawy przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń sporządzonego 
przez Wykonawcę Protokołu Odbioru. 

6. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady dostarczonego sprzętu, w tym 
niezgodność ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, lub wady w ich 
uruchomieniu, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy termin wykonania 
swego świadczenia. 

8. Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy : 
a) po stronie Zamawiającego   -  Jolanta Gałka   tel. 14 644 83 30.   
b) po stronie Wykonawcy    -  …………………………………. 

 
§ 2. 

TERMIN I WARUNKI ODBIORU 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 

maksymalnie do…. tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Szczegóły dostawy 
Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego wymienionym w § 1 ust. 1 
pkt. a) niniejszej umowy. 

2. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dostarczonego wraz z 
przedmiotem umowy. Bezusterkowy  protokół odbioru będzie podstawą do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone jego wady, 
to Zamawiający może żądać w tym zakresie dostarczenia nowego przedmiotu 
umowy wolnego od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 
tej okoliczności lub może odstąpić od zakupu bez obowiązku odszkodowawczego. 

 
§ 3. 

WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Tytułem sprzedaży za sprzęt medyczny szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do umowy 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w łącznej wysokości: ……………………………….. 
zł netto ( słownie : …………….. /100), do której naliczony zostanie podatek od towarów i 
usług w kwocie : ……………….. zł, czyli łącznie: …………………………….. zł brutto                    
( słownie: ……………………………. /100 zł ). 
 

§ 4. 
TERMIN ZAPŁATY 

Strony ustalają następujące zasady rozliczenia za dostarczenie przedmiotu umowy: 
1. Wykonawca wystawi po dokonanej dostawie przedmiotu umowy, potwierdzonej                                                                      

sporządzonym i podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem odbioru, 
fakturę na:                                                                                                      
Odbiorca: 

      Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 
      32-700 Bochnia, ul. Floris 16 
      NIP 868-16-28-582 
2. Termin płatności faktury ustala się na najpóźniej ........... dni, licząc od dnia jej 

wpływu do SPMZOZ w Bochni, ul. Floris 16. 
3. w przypadku obciążenia błędnego lub niezgodnego z umową bądź błędów 

formalnych lub rachunkowych w fakturze termin płatności faktury określony w § 4 
ust. 2 ulega przesunięciu i jest określony na   ....... dni ( jak w § 4 ust. 2 ) od daty  
dostarczenia prawidłowej faktury korygującej, bądź usunięcia niezgodności między 
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fakturą a umową. 
4. Należność przysługująca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie 

płatna przez zamawiającego przelewem na konto  bankowe Wykonawcy wskazane 
na fakturze. 

5. Za datę zapłacenia faktury uważać się będzie datę złożenia polecenia przelewu do 
banku przez Zamawiającego. 

 
§ 5. 

WARUNKI GWARANCJI 
1. Na dostarczony sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela 

Zamawiający gwarancji na zasadach określonych poniżej oraz w Załączniku Nr 1 do 
umowy i informacji zawartych w formularzu ofertowym. 

2. Gwarancja obejmuje wymagane zaleceniami producenta: okresowe kontrole, 
obsługę serwisową, aktualizacje oprogramowania, okresowe i doraźne przeglądy, 
regulacje, kalibracje, wzorcowania, kontrole bezpieczeństwa, wraz z robocizną, 
dojazdami i wymiana wymaganych części zamiennych oraz zapewnienie 
dokumentacji w sposób zgodny z wymogami  Ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019 poz. 175  tekst jednolity ). 

3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatnie usługę serwisu w okresie 
gwarancyjnym. 

4. W przypadku naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, okres gwarancji 
biegnie na nowo w stosunku do naprawianych lub wymienionych elementów. 

5. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie 
gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie 
gwarancyjnej urządzenia. 

6. W przypadku, gdy przewidywana naprawa urządzenia przekroczy termin 14 dni 
Wykonawca gwarantuje wstawienie urządzenia zastępczego na okres trwania 
naprawy, o parametrach nie gorszych niż urządzenie serwisowane. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany urządzenia na fabrycznie nowe w 
sytuacji, gdy nastąpi 3 – krotne uszkodzenia gwarancyjne w okresie gwarancyjnym. 
Wymiana nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 
uszkodzenia. 

8. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
z tytułu gwarancji.  

 
§ 6. 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% kwoty netto 
określonej w § 3; 

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 3; 

3) nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki,  w 
wysokości 1% kwoty netto kwoty określonej w § 3; 

4) zwłoki w usunięciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbiorze 
przedmiotu umowy lub wymiany na przedmiot umowy wolny od wad – za 
każdy dzień zwłoki, w wysokości 1% kwoty netto określonej w § 3. 

 
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

 



 
Strona 4 z 4

§ 7. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca dopuszcza 
się opóźnienia wykonania świadczenia, przekraczającego 7 dni. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach.  

 
§ 8. 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w 

przypadku: 
1). Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w przypadku 

zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; 

2). Zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej 
umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzanego 
nowego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu. 

2. W każdym  z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany warunków umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną pod 

rygorem nieważności na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy. 
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu. 
3. Strony ustalają, że bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może 

dokonywać przeniesienia wierzytelności wraz z odsetkami wynikającymi z realizacji 
niniejszej umowy na osoby trzecie, chyba, że przepisy wymagają zgody na 
przeniesienie ww. wierzytelności przez inne podmioty. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 
 
 
 

WYKONAWCA:                                                          ZAMAWIAJ ĄCY: 


