
                         
 

 
 

                                     Załącznik Nr 13 
 

UMOWA NR PN/3/2020 
 
 
 

zawarta w dniu .................................... 2020 r. pomiędzy:  
 
Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:  864-15-77-743,  REGON:  
000302385, reprezentowanym przez: 
1. Marek Kos - Dyrektor SSDŚ, 
zwanym dalej „Zamawiającym”; 
       
a:  
.................................................................................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego            
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia   
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawar-
to umowę następującej treści: 

 
§ 1. 

     Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycz-
nego, o cechach i w ilości zgodnej z wykazem ujętym w Szczegółowym Opisie Przedmio-
tu Zamówienia stanowiącym odpowiednio zał. nr 3, 4 do SIWZ oraz zgodnie ze złożoną 
przez Wykonawcę ofertą z dnia ............ , która stanowi integralną część niniejszej umowy 
tj.: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 2. 
Termin wykonania zamówienia 

1. Sprzęt będzie dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt po uprzednim ustaleniu  
z Zamawiającym terminu dostawy, nie później niż w terminie do 60 dni od daty pod-
pisania umowy.  

2. Wszelkie szkody powstałe podczas transportu obciążają Wykonawcę. 
3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni montaż, instalację i pełne 

uruchomienie dostarczonego sprzętu przez autoryzowany serwis producenta na te-
renie Polski i zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi sprzętu dla personelu wyzna-
czonego przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczonego sprzętu załączyć instrukcję obsługi 
w języku polskim oraz wypełniony paszport techniczny urządzenia wraz z kartą 
gwarancyjną. 

 



                         
 

 

 
§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Za dostarczenie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przy-
sługiwać będzie wynagrodzenie wynikające z oferty: 

a) netto w kwocie ………….. zł. (słownie: ………………………….. złotych), 
b) podatek od towarów i usług VAT ……… zł. (słownie: ………………. złotych), 
c) brutto w kwocie …………….. zł. (słownie: ………….. złotych). 
2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty za-

kupu, załadunku, transportu, rozładunku, montażu, instalacji, uruchomienia oraz 
przeszkolenia personelu wyznaczonego przez Zamawiającego. 

3. Rozliczenie należności za dostarczony sprzęt nastąpi fakturą wystawianą i przesła-
ną zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz part-
nerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), wystawioną przez Wyko-
nawcę po faktycznym wykonaniu określonego przez Zamawiającego zamówienia. 

4. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Za-
mawiającego na konto Wykonawcy:................................................................................................ 

5. Jednocześnie na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wy-
stawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wyko-
nawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

7. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu 
Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz 
jego podmiotu tworzącego. 

8. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy 
nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu 
Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej 
strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania: 

a) części powierzonego zamówienia: …………………………………………………………………………. 
b) nazwy i adresu podwykonawcy: …………………………………………………………........................... 
 

§ 4. 
    Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że  dostarczony przez niego sprzęt  spełnia normy jakościo-
we, techniczne, zgodnie z treścią SIWZ i normami prawem przepisanymi oraz jest 
dopuszczony do eksploatacji w placówkach służby zdrowia i posiada odpowiednie 
dokumenty tj. aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stoso-
wania zgodnie z ustawą „O Wyrobach Medycznych”. 

2. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający dla dostarczonego sprzętu wymaga zapewnienia autoryzowanego ser-
wisu gwarancyjnego na terenie Polski w okresie nie krótszym niż 24 miesiące, licząc 
od daty dostawy sprzętu określonego w niniejszej umowie. W trakcie trwania okresu 
gwarancji Wykonawca bezpłatnie wykona wszystkie przeglądy techniczne, w ilości i 
w terminach zgodnych z zaleceniami producenta sprzętu. 

4. Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszenie o awarii nie dłuższy niż 24 godziny.  



                         
 

 

5. Wykonawca zapewni czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 3 dni od dnia zgło-
szenia przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni, iż usługi gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Zamawia-
jącego, a w przypadku braku takiej możliwości w siedzibie Wykonawcy, przy czym 
koszty transportu w okresie objętym gwarancją ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca zapewni 
sprzęt zastępczy na okres naprawy. 

8. Wykonawca zapewni wymianę uszkodzonych podzespołów dostarczonego sprzętu 
na wolne od wad w okresie objętym gwarancją w przypadku 3 nieskutecznych na-
praw, bądź braku możliwości wykonania naprawy w określonym terminie. 

9. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i zużywalnych przez okres 10 lat. 
10. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu  przekaże Zamawiającemu: 

a) wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eks-
ploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyroby, 

b) wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowa-
nego przedstawiciela do wykonywania działań serwisowych. 

 
§ 5. 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
  1.  Zamawiający jest zobowiązany dokonać kontroli zgodności dostawy z dokumentami 

jej towarzyszącymi co do asortymentu, jakości, ilości i kompletności. 
  2.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Wykonawca jest zobowiąza-

ny do rozpatrzenia  reklamacji w terminie niezwłocznym .   
  3.  Każda z czynności wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 wymaga dla swej ważności zapisu 

w protokole podpisanym przez obie strony. 
 

§ 6. 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach: 
a) za nieterminową dostawę sprzętu Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % 

wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonaw-

ca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, 
c) za nie wykonanie którejkolwiek z czynności określonych w § 4 ust. od 3 do 10 ni-

niejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości 
brutto umowy. 

2. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca będzie zobo-
wiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniającego pokrywającego 
w całości poniesioną szkodę. 

 
§ 7. 

Spory 

Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia umowy będą 
dążyć w dobrej wierze do rozwiązania sprawy we własnym zakresie, a następnie po-
przez rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiające-
go. 
 



                         
 

 

§ 8. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy o ile Wykonawca wykonuje ją wadliwie lub 
w sposób sprzeczny z ofertą. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawar-
cia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia po-
wzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9. 

Zasady aneksowania umowy 
1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności za-

chowania formy pisemnej. 
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strony 

przewidują możliwość aneksowania umowy w następujących przypadkach: 
1) Następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Wykonaw-

cy. 
2) Wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez wytwór-

cę/Wykonawcę. 
3) Zmiany stawki podatku VAT. 

3. Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 
144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia 
potrzeby takiej zmiany i po spełnieniu określonych przesłanek. 

 
§ 10. 

Pozostałe postanowienia 

1. Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiające-
go. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wy-
konawcy stanowią integralną część umowy.  

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowane będą przepi-
sy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego 2 egz. otrzymuje 
Zamawiający, a 1 Wykonawca.              

            
 

     WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


