
Załącznik nr 2  

WZÓR UMOWY NR SPZOZ/ZP/PN/382/29/2019

zawarta w Słupcy, dnia ……………… pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą w Słupcy przy ulicy Traugutta 7,
62-400  Słupca,  wpisanym  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem
0000033422,
reprezentowanym przez:
P. Rafała Spachacza – p o. Dyrektora,
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Tadeusza Bereszyńskiego,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…...........................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.....................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

Umowę  niniejszą  zawiera  się  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych . 

§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  dostawa aparatu ultrasonograficznego, szczegółowo określonego w

specyfikacji technicznej stanowiącej integralną część umowy.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  zamówienia  na  własny  koszt  i  ryzyko  do

Zamawiającego za cenę i na zasadach określonych w niniejszej umowie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31.12.2019 r.

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.

§ 2.
1. Za  dostawę  przedmiotu  umowy,  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  w  kwocie  .....…….....  zł
netto, ................... zł brutto. Płatność nastąpi przelewem w terminie do dnia 31.12.2019 r.
2. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3.
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w załączniku do
umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
3. Przejęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez
obie Strony umowy, przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
4.  W przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  jakichkolwiek  usterek,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
niezwłocznego  ich  usunięcia  lub  wymiany  przedmiotu  umowy  na  wolny  od  wad.  W takim przypadku
zostanie  sporządzony  protokół  o  stwierdzonych  usterkach,  podpisany  przez  obie  strony.  Ustęp  ten  nie
narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedmiot  umowy nie odpowiada opisowi zawartemu
w  załączniku  do  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  dokonania  zmian
w  urządzeniu,  zgodnie  z  opisem.  W takim  przypadku  zostanie  sporządzony  protokół  o  stwierdzonych
odstępstwach. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6.  Z  chwilą  wydania  urządzenia  Zamawiającemu,  przechodzą  na  niego  wszelkie  korzyści  i  obciążenia
związane z urządzeniem, jak również ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
7. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 4.
1. Termin udzielonej gwarancji wynosi …...... miesięcy od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca  gwarantuje  właściwą  konstrukcję,  jakość  użytych  materiałów do wykonania  urządzenia

oraz właściwe wykonanie i zgodność z odpowiednimi normami oraz z załącznikiem do umowy.
3. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
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4. Do urządzenia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
a) oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych;
b) instrukcję obsługi w języku polskim;
c) kopię certyfikatu CE;
d) kartę gwarancyjną urządzenia.

§ 5.
1.  W  okresie  gwarancji  naprawy  urządzenia  wykonywane  będą  bezpłatnie  przez  serwis  Wykonawcy
w siedzibie Zamawiającego. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym również
koszty dojazdów, transportu, części zamiennych i robocizny. 
Wykonawca  zapewni  bezpłatny  serwis,  przeglądy i  konserwację  sprzętu  w okresie  gwarancji  z  własnej
inicjatywy w ilości i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie
z  bezpłatną  wymianą  wszystkich  części  i  materiałów  eksploatacyjnych  niezbędnych  do  wykonywania
przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu
upływu gwarancji poszczególnych elementów/podzespołów sprzętu. 
2. Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii sprzętu przyjazd serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym
niż  48  godzin  (z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)  od  powiadomienia  (telefonicznie  lub
faksem),  natomiast  usunięcie  awarii  nastąpi  w  czasie  nie  dłuższym  niż  5  dni  roboczych  od  momentu
otrzymania zgłoszenia awarii.
2.  W przypadku  gdy  zachodzi  konieczność  sprowadzenia  części  zamiennych,  czas  naprawy  nie  może
przekroczyć  7  dni  roboczych.  W  przypadku  gdy  czas  usunięcia  usterki  przekroczy  7  dni  roboczych
Wykonawca lub gwarant zobowiązany jest dostarczyć aparat zastępczy na czas naprawy.
3. Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania
(z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
4. Wykonawca zapewni dostęp do części eksploatacyjnych i zamiennych w czasie gwarancji i w okresie min.
10 lat po gwarancji. 
5. Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej oraz współpracę serwisu Wykonawcy z osobą
odpowiedzialną  za  stan  techniczny  sprzętu  w  SPZOZ  w  Słupcy  w  zakresie  udostępniania  informacji
niezbędnych do obsługi i napraw sprzętu.

§ 6.
1. 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 jej
zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.

2. W  wypadku  określonym  w  ustępie  poprzedzającym  postanowienia  o  karze  umownej  nie  mają
zastosowania. 

§ 7.
1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługiwać będą
kary umowne.
1.1 Jeżeli Wykonawca naruszy termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego

w umowie, zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości urządzenia za każdy dzień zwłoki.
1.2 Jeżeli zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od

umowy,  jeżeli  zwłoka  wystąpiła  z  winy  Wykonawcy.  W takim przypadku  Zamawiający  nie  będzie
zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie
od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej
stronie i  przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty,  w której zwłoka w wydaniu
przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie.

1.3 W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  dokona  naprawy  przedmiotu  umowy  w  terminie  określonym
w karcie gwarancyjnej, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wartości przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki.

1.4 Zamawiający  jest  zobowiązany  do  zapłaty  odsetek  w  wysokości  odsetek  za  zwłokę  określanej  na
podstawie  art.  56  §1  ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  –  Ordynacja  podatkowa,  za  okres  od  dnia
wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia
dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności. Za
zgodę obu stron umowy istnieje możliwość odstąpienia od naliczania odsetek.
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§ 8.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na
rzecz osoby trzeciej bez zgody, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia
15.04.2011 r.  (Dz.  U. z 2018 r.,  poz.  160).  W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w
terminie  14 dni  od dnia  otrzymania  wezwania  Wykonawcy do zapłaty,  Wykonawca  ma prawo dokonać
przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym
strony traktują, jako nieistniejące.

§ 9.
1.   Za dzień wykonania  umowy przez Wykonawcę uważa się  dzień przekazania  i  przejęcia  przedmiotu
umowy przez Zamawiającego i podpisaniu przez obie Strony umowy protokółu zdawczo-odbiorczego.
2.  Zmiana  postanowień  umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  Stron  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem
nieważności takiej zmiany.
3.  Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której
dokonano  wyboru  wykonawcy,  chyba  że  zmiany  te  dotyczą  następujących  przypadków  i  zostaną
wprowadzone na określonych warunkach:

- dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia
umownego,
-  dopuszczalna  jest  zmiana  świadczenia  wykonawcy  na  lepszą  jakość  przy  zachowaniu  tożsamości
przedmiotu świadczenia,
- zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron,
które  uniemożliwiają  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  umówionym  terminie,  przy  czym  nie
dotyczy to  okoliczności  związanych z  zapewnieniem łańcucha dostaw przez Wykonawcę.  Nie  będą
stanowiły  podstawy  przedłużenia  terminu  realizacji  umowy  opóźnienia  w  dostawach  sprzętu  przez
podwykonawców  bądź  dostawców  na  rzecz  Wykonawcy,  problemy  z  transportem  po  stronie
Wykonawcy,  problemy  finansowe  Wykonawcy  skutkujące  wstrzymaniem  dostaw  przez
podwykonawców lub dostawców Wykonawcy etc. 
-  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa  w  zakresie  mającym  wpływ na  realizację
przedmiotu zamówienia. 
-  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego  dotyczących  braku
przygotowania/przekazania miejsca realizacji dostawy i montażu. 
-  jeżeli  konieczność  zmiany  jest  spowodowana  wystąpieniem  niezależnych  od  stron  okoliczności,
których nie można było przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a które uniemożliwiają  prawidłową realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
-  zaistnienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w  szczególności  spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, kwestiami organizacyjnymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 
- kiedy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można
było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich
skutki są korzystne dla Zamawiającego,
-  strony  umowy  uznają  zasadność  wprowadzenia  zmian  umowy,  a  zmiany  te  nie  wywołują
niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji
zamówienia będących podstawą oceny ofert,
-  inne  niekorzystne  dla  zamawiającego  zmiany  umowy  dopuszczalne  są  tylko  jeżeli  z  powodu
nadzwyczajnej  zmiany  stosunków  spełnienie  świadczenia  przez  wykonawcę  byłoby  połączone
z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie można było przewidzieć przy
zawarciu umowy.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji  niniejszej  umowy jest  sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającemu. 

§ 11.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§ 12.
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

        ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA:         

1. ….........................................................
    kontrasygnata Głównego Księgowego

2. ….........................................................
     Radca prawny                                                            
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