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Załącznik nr 1 do SIWZ 
§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków dokonania dostawy przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego  specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w asortymencie i ilościach 
określonych maksymalnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z ofertą, na warunkach 
wskazanych w niniejszej umowie. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:  
1) Oferta wraz z formularzami cenowymi,  
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.  

3.   Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przedmiotu niniejszej umowy wchodzi: 
3.1. Zainstalowanie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy u Zamawiającego;      
3.2. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji przedmiotu 
       umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim; 
3.3. Usługa gwarancyjno – serwisowa, łącznie z wymianą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 
       zgodnie z dokumentacją serwisową przedmiotu umowy przez czas trwania gwarancji. 

 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy …………….. określonych w formularzach 
cenowych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na warunkach 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu dostawy  do …………………………….…….., na swój 
koszt i ryzyko, własnym transportem, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika, 
w terminie …….dni licząc od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zostanie potwierdzony przez 
Zamawiającego protokołem odbioru końcowego. Potwierdzenie odbioru towaru jest czynnością techniczną i 
w żadnym zakresie nie stanowi uznania zobowiązania finansowego przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy: 
      3.1. instrukcję obsługi w języku polskim, 
      3.2. opis parametrów technicznych oraz wyposażenia dostarczonego przedmiotu umowy, 
      3.3. dokumentację techniczną wraz z instrukcją serwisową, 
      3.4. wykaz autoryzowanych  punktów serwisowych, 
      3.5. kartę gwarancyjną, 

         3.6. dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie 
                gwarancyjnym, 

      3.7. paszport techniczny urządzenia, 
      3.8. dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu umowy,  
             zalecanych przez producenta. 
4. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy termin dostawy przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w odpowiednich opakowaniach oraz transportem 
zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, 
uszkodzeniem, itp. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia przez dostarczany 
asortyment warunków dopuszczenia do obrotu zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa. 

§ 3 

Wartość umowy 

1. Wartość niniejszej umowy zgodnie z ofertą podaną w formularzu cenowym przez Wykonawcę                     
(załącznik nr .....), określa się maksymalnie na kwotę: .................  zł netto /   ............... zł brutto  
(słownie:  ........... zł netto ................................... zł brutto ………………….)  
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2. W wartości umowy zawierają się wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w 
szczególności: czynności związane z przygotowaniem dostawy, koszt transportu, cło, opłaty celne i 
graniczne, ubezpieczenie na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, oraz wszelkie inne koszty 
niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia. 

 

§ 4 

Warunki dotyczące finansowania 

 

1. Należności za zrealizowanie przedmiotu niniejszej umowy będą przelewane wyłącznie na konto Wykonawcy 
w .........................................................................................................................................................                                                          
nr rachunku .....................................................................................  lub na konto wskazane na fakturze. 

2. Termin płatności do 60 dni licząc od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Wykonawca 
zobowiązuje się do wystawienia  i doręczenia faktury w terminie do 7 dni od daty wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających 
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje 
rachunki bankowe lub podmiotów innych niż Wykonawca.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę, w zakresie 
dochodzenia roszczeń finansowych wynikających z niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania umów poręczenia, jak i gwarancji z podmiotami trzecimi, za 
zobowiązania powstałe z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, Zamawiającego przenosić 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, ( zakaz cesji wierzytelności ) ani 
rozporządzać nią w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być 
przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania 
czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego, w szczególności do zawierania 
umów, mogących skutkować subrogacją ustawową. 

7. Niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w § 4 ust. 3, 4, 5 lub 6 
niniejszej umowy, upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 
(wypełnić odpowiednio do przewidywanej wartości umowy tj. wartość umowy brutto do 100 000,00 zł kara 
5 000,00 zł, pomiędzy 100 000 a 500 000 zł kara 10 000 zł, 500 000 do 1 000  000 zł 50 000,00 zł, powyżej 
1 mln kara 80 000 zł), za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy. 

8. Niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w § 4 ust. 2 zdanie drugie 
niniejszej umowy, upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 100,00 
zł, za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy.  

9. Przez prawidłowo wystawioną fakturę lub rachunek, o których mowa w ust. 2  umowy, strony rozumieją 
dokument wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierający informację o numerze 
niniejszej umowy. 

10. Przez wykonanie umowy, w rozumieniu § 4 ust. 2, strony zgodnie rozumieją dostarczenie przedmiotu 
zamówienia i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Wykonaniem świadczenia 
niepieniężnego, jest dostarczenie przedmiotu zamówienia i umieszczenie danych na fakturze i rachunku, 
określonych w § 4 ust. 9 umowy.  

11. Zamawiający może wstrzymać się ze spełnieniem swojego świadczenia, do czasu wykonania obowiązków 
określonych w § 4 ust. 2 w zw. z § 5 ust. 9 umowy przez Wykonawcę. 
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§ 5 
Reklamacje 

 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach realizacji przedmiotu umowy ……………………………. jest 

nowy i zostanie przekazany do eksploatacji bez żadnego uszczerbku oraz posiada wymagane przez prawo 
stosowne zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji. 

2. Wykonawca udziela ………… miesięcznej, pełnej gwarancji na oferowany przedmiot umowy. Gwarancja 
biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z 
wymogami określonymi w dokumentacji technicznej (DTR) łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów 
eksploatacyjnych. 

4. W razie stwierdzenia awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca usunie usterkę w 
ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faxem), w przypadku awarii 
wymagających wymiany części Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę w ciągu 5 dni roboczych od 
momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faxem).  

5. W przypadku awarii, których usuwanie będzie trwało dłużej niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii 
Wykonawca zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie Zamawiajacemu zastępczo analogiczny odpowiednik 
przedmiotu umowy na czas trwania naprawy. 

6. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wchodzącego w 
skład przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element lub podzespół na nowy 
wolny od wad. 

7. Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności 
dostarczonego przedmiotu umowy. 

8. Celem wykonania napraw gwarancyjnych i usług serwisowych Wykonawca uzyska niczym nie    ograniczony 
dostep do przedmiotu umowy w czasie pracy Zamawiającego.  

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych 
z ewentualną wymianą przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub 
z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie - bez udziału Zamawiajacego. W 
przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty dotyczące transportu i 
naprawy pokrywa Wykonawca. 

10. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. 

11. Wykonawca zapewni na terenie  Polski autoryzowany serwis gwarancyjny producenta. 

12. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę po wykonaniu obsługi serwisowej lub usunięciu awarii musi 
być zgodna z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.  

§ 6 

Kary umowne 

 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionego towaru trwającego do 2 dni, 
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 2% wartości zamówionego towaru, 
jednak nie mniej niż 150,00 zł,  za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony umową. 

2. Jeżeli jednak Wykonawca opóźnił się w dostawie zamówionego towaru powyżej 2 dni,  Zamawiającemu 
przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 5% wartości zamówionego towaru, jednak nie mniej 
niż 400,00 zł,  za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony umową. 

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy trwającego do 2 dni, w dostawie towaru  pełnowartościowego, po 
zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w 
wysokości 2% wartości zareklamowanego towaru, jednak nie mniej niż 150,00 zł,  za każdy dzień 
oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową. 

4. Jeżeli jednak opóźnienie Wykonawcy trwało powyżej 4 dni, w dostawie towaru  pełnowartościowego, po 
zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w 
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wysokości 5% wartości zareklamowanego towaru, jednak nie mniej niż 400,00 zł,  za każdy dzień 
oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową. 

5. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie 
lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy,  Zamawiający ma 
prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 
umowy. 

6. W przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Każdorazowa maksymalna kara umowna z tytułu opóźnienia wskazanego w §6 ust 2 lub 4 nie może 
przekraczać wartości kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 5, licząc za każdy przypadek odrębnie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej 
Wykonawcy.  

§ 7 

Rozstrzyganie sporów  

 

1. Strony niniejszej umowy dobrowolnie poddają wszelkie spory z niej wynikłe pod rozstrzygniecie w drodze 
mediacji. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż skierowanie rozstrzygnięcia sporu, nie wyczerpując postępowania 
mediacyjnego, będzie traktowane jako przedwczesne wytoczenie powództwa. 

3. Mediatorami rozstrzygającymi spór mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności 
prawnych,  korzystające z pełni praw publicznych. 

4. Osobę mediatora wyznacza, za zgoda strony przeciwnej, otrzymujący informację o skierowaniu wniosku o 
przeprowadzenie mediacji. 

5. Koszty mediacji strony ponoszą w częściach równych. Wysokość wynagrodzenia mediatora nie może być 
wyższa niż  określona w: Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie 
wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 921).  

6. Mediacje odbywają się na posiedzeniu mediacyjnym. Miejsce mediacji ustala mediator wybrany w sposób 
określony w ust. 4. 

7. W przypadku zawarcia ugody, każdej ze stron przysługuje prawo do skierowania wniosku do sądu o jej 
zatwierdzenie, bądź nadanie klauzuli wykonalności. 

8. Po odbyciu posiedzenia mediacyjnego, strony podpisują protokół z jego obrad, przy czym brak 
rozstrzygnięcia sporu powoduje wyczerpanie toku postępowania mediacyjnego. 

§ 8 

Zmiany umowy i warunki jej wcześniejszego rozwiązania 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w 
art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy prawo zamówień publicznych lub umowa dopuszcza wprowadzenie zmian.  

2. W przypadku wycofania przedmiotu zamówienia z obrotu, braku dostaw z powodu wstrzymania lub 
zakończenia produkcji, strony przewidują możliwość zmiany umowy i Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu ofertę produktu równoważnego pod względem składu ilościowo-jakościowego, właściwości 
fizyko-chemicznych. Zmiana ta będzie dopuszczalna za zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, iż 
odpowiednik nie będzie miał ceny wyższej niż pierwotnie oferowany, a Wykonawca przedstawi oświadczenie 
producenta o wstrzymaniu lub zakończeniu produkcji oferowanego w przetargu produktu.     
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3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 

4. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3 umowy, może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w sytuacji, o której mowa w ust. 3, Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania faktycznej części umowy. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Spory mogące  wyniknąć  ze stosunku umowy, po wyczerpaniu wszelkich polubownych środków służących 
ich rozwiązaniu, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie. 

2. Wykonawca oświadcza, podpisując niniejszą umowę, że dokumenty przedłożone zamawiającemu w 
niniejszym postępowaniu  przetargowym nie utraciły aktualności i że spełnia, na dzień podpisania umowy, 
warunki udziału w postępowaniu przetargowym. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy winny zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Zmiana miejsca dostawy wskazana w §2 ust. 2 nie wymaga zawierania aneksu i jest skuteczna z chwilą 
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego na co najmniej 24 godziny przed terminem dostawy. 

5. W przypadku użycia w umowie określenia odnoszącego się do terminu dni, rozumie się przez to dni 
kalendarzowe. 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu Cywilnego 
i Ustawy prawo zamówień publicznych.  

7. Wykonawca zapoznał się z sytuacja finansową Zamawiającego, w szczególności z rachunkiem zysku i strat 
oraz bilansem, dostępnym publicznie, w tym na stronie Zamawiającego w profilu Zamawiającego. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 


