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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA – PROJEKT 

 
zawarta w dniu  ..................... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą 

w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30,  

w imieniu którego działa : 

Janusz Nowak – Dyrektor SP ZOZ 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

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

z siedzibą w ..............................................................................................................................   

reprezentowanym przez : 

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

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

  

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą 
 
Wyboru Dostawcy dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) na zadanie „Zakup i dostawa sprzętu 
endoskopowego w systemie ratalnym”  nr postępowania SPZOZ_NT/DZP/PN/10/15. 
 

 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu endoskopowego w systemie ratalnym, 

spełniającego parametry techniczne i posiadającego wyposażenie określone w załączniku 1A do 

SIWZ. 

2. Sprzęt endoskopowy będący przedmiotem umowy posiada świadectwo rejestracji dopuszczające 

do obrotu i atest zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. 

Nr 107, poz. 679) lub posiadają znak CE.  

3. Przedmiot umowy Dostawca dostarczy w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 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: Pracownia Endoskopii Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 

3. 

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

6. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od 

dnia zgłoszenia przez Dostawcę gotowości do przekazania przedmiotu umowy. 

 

 

§ 2. 

1. W ramach umowy Dostawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług : 

a) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem, instalacją i uruchomieniem przedmiotu 

zamówienia do Zamawiającego; 

b) dostawy urządzeń gotowych do użycia (w szczególności z przyłączami do istniejącej instalacji 

oraz gniazdami niezbędnymi do prawidłowej pracy aparatów), 
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c) w momencie przekazania sprzętu dostarczyć kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku 

polskim i informacje niezbędne do wypełnienia dokumentu paszportu technicznego sprzętu; 

d) dokona przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu medycznego i 

technicznego w zakresie obsługi sprzętu oraz w zakresie jego podstawowej konserwacji, 

drobnych napraw i przeglądów; 

e) udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia zatwierdzenia protokołu zdawczo – 

odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu oraz zapewni w tym okresie pełny serwis na swój 

koszt; 

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

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

robocze oraz w czasie trwania gwarancji (jeżeli zaistnieje taka okoliczność) odbierze 

uszkodzony element i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny 

koszt i ryzyko; 

g) dokona min. 2 przeglądy w okresie trwania gwarancji, chyba że producent zaleca częstsze 

przeglądy. Koszt przeglądów ujęty jest w cenie ofertowej. 

h) czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części wynosić będzie maksymalnie 5 dni 

robocze; 

i) czas skutecznej naprawy wymagającej importu części wynosić będzie maksymalnie 10 dni 

roboczych; 

j) w okresie gwarancyjnym, w przypadku naprawy wymagającej importu części. Dostawca 

winien zapewnić element zastępczy na czas trwania naprawy celem zapewnienia 

niezakłóconej pracy urządzenia;   

k) Dostawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po trzech naprawach 

gwarancyjnych tego samego elementu aparatu, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu 

umowy. Wymiana aparatu na nowy winna nastąpić w terminie do 30 dni. 

2. Dostawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu 

zastępczego na okres od dnia 1.10.2015r. do dnia bezusterkowego odbioru końcowego 

potwierdzonego protokołem odbioru o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy. 

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

bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań.  

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

wymagane przez producenta Urządzenia, w szczególności wymagane dla świadczenia naprawy 

gwarancyjnej. 

5. Dane dotyczące serwisanta Dostawcy – (imię i nazwisko, tel. kontaktowy) CCCCCCCCC.. 

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

dostęp do przedmiotu umowy w czasie ustalonym z Zamawiającym. 

7. Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany powoduje wydłużenie gwarancji 

ponad podstawowy termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji. 

Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

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

niż 3 naprawy tego samego podzespołu. 

9. 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. 

10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie jest wyłączona.  

11. 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: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC zł i zawiera wszelkie koszty i 
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opłaty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. Podstawą zapłaty będzie protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu  (dostawy, 

instalacji, uruchomienia aparatu i przeszkolenia pracowników), podpisany przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie regulować cenę brutto w 23 równych miesięcznych ratach plus ostatnia rata 

wyrównawcza, tj. 23 ratach w wysokości CCCCCCC..brutto słownie: CCCCCCCC plus 

ostatnia rata w wysokości .............. brutto słownie:........... płatnych na koniec miesiąca, przy  

czym pierwsza rata płatna będzie na koniec miesiąca następującego po protokolarnym odbiorze 

przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1. 

4. Wszelkie płatności z tytułu niniejszej umowy dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem 

bankowym na konto Dostawcy nr CCCCCCCCC 

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

 

 

§ 4. 

1. Strony ustalają wysokość kar umownych w przypadku: 

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

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

b) opóźnienia w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji, w wysokości 0,2% wartości 

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

usunięcie usterki, 

c) odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca – Dostawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości przedmiotu 

umowy. 

d) opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego  w wysokości 0,5% wartości przedmiotu 

umowy za każdy dzień opóźnienia. 

e) braku dostępności części zamiennych lub autoryzowanego serwisu opisanych w § 2 ust. 

11, w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 5 % przedmiotu 

umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z winy Zamawiającego. 

3. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w wydaniu towaru może wyznaczyć dodatkowy 

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

4. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość 

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

5. W przypadku niezrealizowania zamówienia (brak co najmniej jednego z elementów takich jak: 

dostawa, instalacja, uruchomienie aparatu, bądź przeszkolenie pracowników) w terminie 

określonym w § 2 ust.1 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

umowy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca. Odstąpienie od umowy nastąpi 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Zamawiającego.  

 

 

§ 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. Strony wyłączają możliwość dokonania cesji wierzytelności przysługujących Dostawcy wobec 

Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 
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§ 6. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą zostać wprowadzone w myśl art. 144 Prawa Zamówień 

Publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany te dotyczyć mogą: 

a) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), 

b) zmiany warunków płatności oraz terminu płatności w następującym zakresie: 

• wydłużenie terminu płatności (np. w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej 

Zamawiającego); 

• zmianę warunków, tj. zmianę ilości rat w przypadku sytuacji opisanej powyżej. 

2. Zmiany umowy ujęte w ust. 1 nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla 

Zamawiającego. 

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

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

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

cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych. 

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

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013r. poz.907 ze zm.) może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

 

 

 

§ 7. 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Integralną część umowy stanowią: 

- SIWZ z załącznikami, 

- oferta Dostawcy   

 

 
ZAMAWIAJĄCY      DOSTAWCA   

 

 
 

 


