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          SPZOZ_NT/DZP/PN/02/19 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA  NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO – wzór  
 
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 : 

…………………………………………… 

  

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 2018r. poz. 1986 ze zmianami/, na zadanie „Dostawa łóżek szpitalnych i wózka transportowego dla SOR w 
Nowym Tomyślu " nr postępowania SPZOZ_NT/DZP/PN/02/19 
 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu medycznego: 

a)  łóżek szpitalnych elektrycznych: ........................... typ/nazwa/producent: …………… -5 szt. 

b) łóżek szpitalnych elektrycznych z wagą: ..................... typ/nazwa/producent: …………… - 2 szt. 

c) wózka transportowego: ........................... typ/nazwa/producent: …………… - 1 szt. 

zwanych dalej sprzętem lub przedmiotem umowy, spełniających parametry techniczne i posiadającego 

wyposażenie określone w SIWZ, załączniku nr 1A- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i 

zgodnie z Ofertą Dostawcy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) dostawę sprzętu medycznego o którym mowa w ust. 1 na własny koszt i ryzyko Dostawcy do 

siedziby Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami (tj. instrukcją obsługi w języku polskim, 

kartą gwarancyjną). 

2) uruchomienie sprzętu medycznego a także sprawdzenie jego prawidłowego działania zgodnie z 

instrukcją obsługi, 

3) przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi tego 

sprzętu, 

4) udzielenie …………………… min. 36  miesięcznej  (okres gwarancji zgodny z ofertą Dostawcy) 

gwarancji na sprzęt, o którym mowa w ust. 1 oraz zapewnienie w tym okresie pełnego serwisu 

zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Termin gwarancji Dostawcy nie może być krótszy od 

terminu gwarancji wystawionej przez Producenta sprzętu.   

3. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada certyfikaty 

(Deklaracje zgodności oznaczoną znakiem CE dla urządzeń medycznych) dopuszczające do użytkowania 

na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, oraz jest zgodny z normami 

obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej..  
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4. Przedmiot umowy Dostawca dostarczy w terminie maksymalnie do 4 tygodni od podpisania umowy . 

Za datę dostawy przyjmuje się datę podpisania przez obie Strony protokołu bezusterkowego odbioru 

końcowego (potwierdzającego instalację, uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie szkolenia 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia oraz przekazanie dokumentów, o których 

mowa powyżej). 

5. Miejsce dostawy: Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3 64-300 Nowy Tomyśl 

Szpitalny Oddział Ratunkowy.   

6. Dostawca zawiadomi (fax, e-mail) Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej na 1 dzień roboczy 

przed terminem dostawy. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 1 dnia od dnia 

zgłoszenia przez Dostawcę gotowości do przekazania przedmiotu umowy. 

 
 

§ 2. 

1. Zamawiający wyznacza do kontaktów i koordynacji realizacji umowy oraz odbioru przedmiotu 

umowy osoby: 

1) ……………………………. 

2. Po stronie Dostawcy do kontaktów i realizacji umowy oraz przekazania przedmiotu umowy: 

1) …………………………….. 

2) …………………………….. 

 

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w 

kwocie netto: ……………. zł plus podatek VAT: ……………. zł , tj. brutto: …………….. (słownie 

brutto: …………………………………………………………….. zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty i opłaty, jakie ponosi Zamawiający w 

związku z realizacją niniejszej umowy tzn. wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej 

umowy. 

3. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego, 

podpisanego przez obie Strony. 

4. Fakturę należy wystawić na  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora 

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

5. Faktura będzie płatna w  terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze. 

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

bankowym na konto Dostawcy wskazane na fakturze. 

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

 

§ 4 
GWARANCJA I REKLAMACJE 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu min. 36 miesięcznej  gwarancji na przedmiot zamówienia. * 

2. Bieg terminu gwarancji dostarczonego przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 1 ust.4. 

3. W zakres gwarancji wchodzą, w szczególności: 

a) bezpłatne przeglądy serwisowe - min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku 

obowiązywania gwarancji lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego),  

b) utrzymanie w pełnej zdolności techniczno - eksploatacyjnej przedmiotu umowy, zgodnie z kartą 

gwarancyjną obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki 

4. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się: 

c) czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy 48h w dni robocze (od pn-pt z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Za zgłoszenie rozumie się zgłoszenie za pomocą 

fax-u lub pocztą elektroniczną. 
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d) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego awarii dostarczonego  sprzętu lub 

jego wyposażenia (uszkodzenie urządzenia powodujące jego niesprawność, uniemożliwiające jego 

funkcjonowanie lub powodujące jego unieruchomienie) w ciągu maksymalnie 3  dni roboczych od 

chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku 

konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 5 dni roboczych od 

zgłoszenia; 

e) w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wymienić na nowy 

element (moduł/podzespół), który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw gwarancyjnych 

nadal wykazuje wady;  

5. W okresie gwarancji o której mowa w ust. 1 Dostawca na własny koszt usunie niezwłocznie wszystkie 

wady, jak również w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, dokona wszelkich 

przeglądów okresowych i modyfikacji zalecanych przez producenta urządzenia potwierdzone 

każdorazowo wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Wszelkie koszty (w tym koszty 

elementów zużywalnych) związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, 

oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Dostawca. Każdy przegląd zakończony 

odpowiednim wpisem do paszportu urządzenia. 

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

bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań.  

7. Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany (przekraczająca 5 dni robocze) 

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 elementu /podzespołu.  

9. Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent 

wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w 

zależności, który termin upłynie później. 

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

wymagane przez producenta Urządzenia, w szczególności wymagane dla świadczenia naprawy 

gwarancyjnej oraz w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

11. Dane dotyczące serwisu Dostawcy – ( adres, tel. kontaktowy, e-mail) …………………………….......… 
………………………………………………………………………………………………………..... 

12. Dostawca zapewni  autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia w siedzibie Zamawiającego, a w 

przypadku braku takiej możliwości w siedzibie Dostawcy, przy czym koszty transportu w okresie objętym 

gwarancją ponosi Dostawca. 

13. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie jest wyłączona.  

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

zamiennych przez okres min. 10 lat. 

15. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych przedmiotu zamówienia, Dostawca zobowiązany jest do 

wymiany produktu zamówienia na wolny od wad, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 5. 

1. Strony ustalają wysokość kar umownych w przypadku: 

a) niedotrzymania terminu, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 4 w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.  

b) za nieprzestrzeganie warunków gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 4 - za każde uchybienie w 

wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia,  

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

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw odpowiada Dostawca  w pełnym 

zakresie do wartości rzeczywiście poniesionej i udowodnionej szkody.  
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3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej 

wymienionych kar, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody. 

 

§ 6. 

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. 

 

§ 7. 

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

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego. 

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. 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 może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

 

§ 8. 

1. Dopuszcza się zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dotyczących wykonania jej przedmiotu 

w przypadku:  

a) wystąpienia okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności,  

b) uzasadnionych zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) wystąpienia zmian przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na 

zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, 

3. Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2., może wystąpić 

każda ze stron. We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian. W 

szczególności wniosek winien zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany; 

wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; koszt zmiany i sposób jego obliczenia, wpływ zmiany na 

wysokość wynagrodzenia.  

4. Zamawiający może dokonać powyższych zmian uwzględniając powyższe okoliczności. 

5. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej i zgody zamawiającego w formie 

sporządzonego  i podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

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

 

Integralną część umowy stanowią: 

- SIWZ z załącznikami,, 

- oferta Dostawcy   
 

ZAMAWIAJĄCY      DOSTAWCA   

* Treść umowy zostanie uzupełniona stosownie do treści oferty Dostawcy oraz wymogów SIWZ (zgodnie z 
postanowieniami Zał. 1Ado SIWZ). 


