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Załącznik  nr 5 
do zapytania ofertowego 

wzór umowy 

Umowa ……./2018  -  wzór  

Zawarta w dniu ………………. r. w Myszkowie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej , z siedzibą w:   

42-300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29, zarejestrowanym w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000007638 nr NIP: 577-17-44-296, 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………….. 
zwanym dalej Zamawiającym 

a:…………………………………………………………….. 
zwanym/-ą dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 
1. Na podstawie oferty wybranej w postępowaniu prowadzonym jako zapytanie ofertowe Zamawiający 

zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania: sprzedaż, dostarczenie, uruchomienie oraz przeszkolenie 

wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji URZĄDZENIA DO 
MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ szt. 2 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z  warunkami wynikającymi z 
treści zapytania ofertowego. 

 Wykonawca oświadcza, że ........................................................... jest produktem firmy: 

        ........................................................................................................................................ 
        Rok produkcji – .......................................................................................................... 

        Model - ....................................................................................................................... 
2.    Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wymieniony w ust.1 sprzęt medyczny: 

 jest kompletny oraz dopuszczony do obrotu i używania 
 posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne 

 jest wolny od wad. 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, uruchomić oraz przeszkolić wskazanych  

pracowników Zamawiającego w terminie do 7 dni  kalendarzowych - od dnia zawarcia umowy, co zostanie 
potwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez obie Strony.        

2. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia na czas dostarczenia przedmiotu 

umowy do miejsca odbioru w siedzibie Zamawiającego. 
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy: 

-   instrukcję obsługi  
-   dokument określający częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo  powtarzanych czynności 

serwisowych zalecanych  przez  producenta  

-   wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych 
-   wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.  

4. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 3 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.  
5. Dostarczony sprzęt medyczny może być rozpakowany wyłącznie w obecności  upoważnionej przez 

Zamawiającego osoby. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakość przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników z zakresu bieżącej obsługi technicznej  dostarczonego 

sprzętu. 

§ 3 
1. Za należyte wykonanie całej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające z przedstawionej 

oferty w kwocie:                                                                                                                    
brutto: ............................ zł 

(słownie:...............................................................................................................) 

w tym: 
netto: ........................... zł  

należny podatek VAT ……………….. zł  
2.  Wykonawca po wykonaniu umowy oraz po podpisaniu protokołu odbioru przekazania sprzętu 

uprawniony będzie do wystawienia faktury.  
3. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego. 

4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 4 
1. Wykonawca  udziela ............... miesięcznej gwarancji na  dostarczony sprzęt medyczny,   która 

rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu przekazania sprzętu  

medycznego w siedzibie Zamawiającego. 
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady urządzenia nie  wynikające  z winy 

Zamawiającego. 
3. W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany sprzętu 

medycznego lub jej poszczególnych części (podzespołów). 

4. Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis  
techniczny.............................................................z siedzibą ............................................  

O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi   Zamawiającego 
na piśmie. 

5. Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 § 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w 

wysokości 0, 2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień opóźnienia o ile 

przyczyny opóźnienia nie zostały przedstawione na piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane. 

2) za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w warunkach 

gwarancji – Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0, 2 % wartości brutto 

przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, o ile przyczyny opóźnienia nie zostały przedstawione na 

piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane. 

3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

4) W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną  Zamawiający ma 
prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 6 
1. W razie zaistnienia 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  powyższych okolicznościach.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy  opóźnienie w 

zrealizowaniu dostawy przedmiotu  umowy przekroczy 7 dni kalendarzowych. 
3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane faksem oraz potwierdzone listem 

poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie. 
4. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

zapłaty kar umownych i odszkodowań. 

§ 7 
1. Zamówienie zostało wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na 

podstawie art. 4 pkt. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.). 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej 
umowy, rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

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

 

 Wykonawca                         Zamawiający 

 

………………………………………….                                                  ………………………………………………. 

                

 


