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Zał. nr 2 do zapytania ofertowego 

UMOWA (projekt) 
 

zawarta w dniu ........................... w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym 
Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000003613, NIP: 788-17-50-689, 
w imieniu którego działa : 

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

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 
a   
 
...................................... 

reprezentowanym przez : 

1. ..................................... - ........................................ 

2. ..................................... - ........................................ 

  

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą 

 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu 

negatoskopu firmy ..................... model ........................ o parametrach technicznych określonych w 

ofercie Dostawcy z dnia ___/___/2016 r. stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. Dostawca oświadcza, że oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 

posiada świadectwa rejestracji/dopuszczenia do obrotu i spełnia wszystkie normy wymagane 

przepisami prawa polskiego –w szczególności z  ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211) oraz posiada znak CE.  

3. Przedmiot umowy Dostawca dostarczy w terminie do ..... Za datę dostawy przyjmuje się datę 

bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru i instalacji sporządzonym 

z udziałem obu Stron i przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego. 

4. Miejsce dostawy: Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Powiatowego w 

Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3. 

5. Dostawca zawiadomi ( fax, e-mail) Zamawiającego o terminie dostawy. 

 

§ 2. 

1. W ramach umowy Dostawca będzie zobowiązany do: 

a) dostarczenia, instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego; 

b) dostawy urządzenia kompletnego i gotowego do użycia, 

c) w momencie przekazania sprzętu dostarczyć kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku 

polskim; 

d) udzieli ...... (min. 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi) licząc od dnia podpisania protokołu 

zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu,   

e) Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Zgłoszenie awarii bądź 

usterek nastąpi telefonicznie lub faxem. 

f) w przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisu od 

momentu powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 48 godz. w dni 

robocze  

g) czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części wynosić będzie maksymalnie do 3 

dni robocze od chwili zgłoszenia awarii; 
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h) czas skutecznej naprawy wymagającej importu części wynosić będzie maksymalnie do 7 dni 

roboczych; 

2. Dostawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone 

bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań.  

3. Dostawca będzie wykonywał serwis Urządzenia jedynie poprzez osoby posiadające uprawnienia 

wymagane przez producenta Urządzenia, w szczególności wymagane dla świadczenia naprawy 

gwarancyjnej. 

4. Dane dotyczące autoryzowanego serwisu Dostawcy – ............................... AAAAAAAAA...... 
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy) 

5. Celem wykonania usług serwisowych personel Dostawcy lub w pełni autoryzowanej firmy uzyska 

dostęp do przedmiotu umowy w czasie ustalonym z Zamawiającym. 

6. Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany przekraczająca 5 dni roboczych 

powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy termin gwarancji o czas wyłączenia 

przedmiotu umowy z eksploatacji. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe 

dokonane w okresie gwarancyjnym odnotowane zostaną przez serwis Dostawcy w karcie 

gwarancyjnej. 

7. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej 

niż 3 naprawy tego samego podzespołu. 

8. Okres niesprawności aparatu, po upływie którego Dostawca zobowiązany będzie na żądanie 

Zamawiającego do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy: nie dłuższy niż 7 

kolejnych dni. 

9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie jest wyłączona.  

10. Po okresie gwarancyjnym Dostawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż 

części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od dnia przekazania przedmiotu umowy do 

eksploatacji. 

 

 

§ 3. 

1. Całkowita cena brutto przedmiotu umowy wynosi: ................  zł (słownie................................... i 

00/100 zł) i zawiera wszelkie koszty i opłaty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją 

niniejszej umowy, w szczególności koszty urządzeń, transportu, załadunku i wyładunku, opłaty 

podatkowe i celne, ubezpieczenia sprzętu do momentu odbioru,  itp.  

2. Protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu  (dostawy, instalacji, uruchomienia 

urządzeń i przeszkolenia pracowników), podpisany przez obie Strony będzie podstawą do 

wystawienia faktury. 

3. Faktury należy wystawić na  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia 

doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-17-50-689 i 

dostarczyć w terminie max. 2 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. 

4. Faktura będzie płatna w  terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze. 

5. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4. 

1. Strony ustalają wysokość kar umownych w przypadku: 

a) 5% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Dostawca, 

b) niedotrzymania terminu o którym mowa w paragrafie 1 ust. 3 w  

wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.  

c) opóźnienia w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji, w wysokości 0,3% wartości 

przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie usterki, 

d) opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego w wysokości 0,3% wartości przedmiotu 

umowy za każdy dzień opóźnienia. 
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2. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w wydaniu towaru może wyznaczyć dodatkowy 

termin wydania przedmiotu umowy nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość 

wyżej wymienionych kar, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody. 

 

§ 5. 

1. Niewykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych przez Zamawiającego, w szczególności 

dotyczących płatności, nie może być podstawą odmowy świadczenia ze strony Dostawcy, w 

szczególności w zakresie świadczeń serwisowych lub gwarancyjnych i nie wyłącza 

odpowiedzialności Dostawcy z tego tytułu.  

2. Dostawcy nie przysługuje prawo potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec 

Zamawiającego z wierzytelnościami Zamawiającego wobec Dostawcy.  

3. Dostawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego nie wolno przenosić żadnych praw ani 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie  

 

§ 6. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Integralną część umowy stanowi: 

1. Oferta Dostawcy 

ZAMAWIAJĄCY      DOSTAWCA   


