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Znak sprawy: 2310/03/ZRL/2022      Załącznik nr 2 

 

Wzór umowy  

W dniu ………………………..., po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie 

z przepisami Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 

netto 130.000,00 zł. 

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

nazywanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 

nazywany w treści umowy Wykonawcą 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do 

Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym Bristol MSWiA 

w Kudowie-Zdroju określonego w Zapytaniu ofertowym z dnia ……………………. oraz zgodnie 

z ofertą Wykonawcy z dnia ……………… w ilości: 

 

Część nr 1 – „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowego Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju”: 

1) Saturator CO2 do wanien kwasowęglowych – 1 szt: 

a) nazwa urządzenia/model: ……………………………………………… 

b) producent: ………………………………………………………… 

c) rok produkcji: …………………………………………………….. 

 

2) Wanna do kąpieli kwasowęglowych – 1 szt: 

a) nazwa urządzenia/model: ……………………………………………… 

b) producent: ………………………………………………………… 

c) rok produkcji: …………………………………………………….. 

 

2. Wanna do kąpieli wirowych kończyn górnych – 1 szt. 

a) nazwa urządzenia/model: ……………………………………………… 

b) producent: ………………………………………………………… 

c) rok produkcji: …………………………………………………….. 

Część nr 2 - „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego: Ergometr rowerowy poziomy – 

2 szt 

a) nazwa urządzenia/model: ……………………………………………… 

b) producent: ………………………………………………………… 

c) rok produkcji: …………………………………………………….. 
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2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada dopuszczenie do obrotu i używania oraz 

jest oznakowany znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) lub innym aktem prawnym właściwym dla kraju, w którym 

Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny będący przedmiotem umowy posiada aktualne 

polskie/lub obowiązujące w UE świadectwa/certyfikaty dopuszczenia do stosowania. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 5 tygodni od daty 

podpisania umowy.  

2. Czas dostawy w godz.  8.00 – 14.00 w dni robocze (oprócz sobót, niedziel i świąt). 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: 

................................ - ................................, nr tel. służbowego: ......................................... 

4. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego 

wyznacza się: …………………. nr tel. służbowego: ………………………... 

§ 3 

1. Strony uzgadniają, że do zakresu przedmiotu niniejszej umowy wchodzi ponadto:  

1) dostarczenie urządzenia do siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy; 

2) rozładunek urządzenia siłami Wykonawcy; 

3) dokonanie montażu urządzenia i przekazanie go do eksploatacji; 

4) uruchomienie urządzenia wraz z przetestowaniem poprawności działania; 

5) przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzenia;  

6) dostarczenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis 

w okresie gwarancyjnym. 

3. Za dzień realizacji umowy uznany będzie protokolarnie potwierdzony przez Zamawiającego dzień 

dokonania odbioru wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy urządzenia dostarczy do siedziby Zamawiającego: 

1) instrukcje obsługi;  

2) dane dotyczące identyfikacji sprzętu (nazwa, typ, producent urządzenia);  

3) informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych;  

4) karty gwarancyjne. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia personelu 

medycznego w zakresie działania, obsługi dostarczonego urządzenia i szkolenia personelu  

technicznego w  zakresie działania, obsługi, podstawowych napraw i diagnostyki usterek 

dostarczonego urządzenia. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego 

wynagrodzenie ustalone na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę w wysokości 

.......................... netto, powiększone o podatek  VAT.......% w wysokości………………  

Łączne wynagrodzenie - brutto przedmiotu zamówienia wynosi:  

...............................słownie:………………………………………………………………/ 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem 

umowy w tym: opłaty i podatki obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, inne 

należności w tym w szczególności: koszty transportu, koszty usług świadczonych w ramach 

gwarancji i inne. 

3. Należność za dostarczony przedmiot zamówienia płatna będzie w polskich złotych w terminie do 

30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, dostarczonej wraz końcowym protokołem odbioru 

podpisanym przez strony niniejszej umowy, przelewem na konto Wykonawcy wskazanym na 

fakturze wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z dołączonym protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez obie 

strony umowy, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na złożonej fakturze, zgodny z Wykazem podatników VAT. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, 

posiada wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, znajduje się w stanie 

nieuszkodzonym, jest sprawny technicznie, spełnia wymagane polskim prawem normy oraz jest 

wolny od wad prawnych. 

2. Wykonawca udziela na okres ……. miesięcy pełnej gwarancji i rękojmi na dostarczony 

przedmiot zamówienia.  

3. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny 

w pełnym zakresie, który mieści się ……………………., tel. ………….. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu umowy w ilości 

i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej (DTR). Tego typu 

przeglądy będą dokonywane bez odrębnego wezwania ze strony bezpośredniego odbiorcy, 

w terminie z nim uzgodnionym. 

6. W okresie gwarancji wszelkie naprawy, wymiany części, zalecane przez producenta przeglądy 

i konserwacje, ogólnie zwane serwisem, Wykonawca świadczy na własny koszt. Wykonawca nie 

może uchylić się od w/w czynności, bez względu na ich koszt. 

7. Celem wykonania napraw gwarancyjnych i usług serwisowych Wykonawca uzyska niczym 

nieograniczony dostęp do przedmiotu umowy. 

8. W razie stwierdzenia wad lub usterek (awarii) w okresie gwarancyjnym, Wykonawca 

zobowiązany będzie do naprawy urządzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia wady 

lub usterki, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 

7 dni roboczych (przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania, w związku z czynnościami podejmowanymi 

w ramach gwarancji oraz serwisu, stosownych wpisów w dokumentacji przekazanej 

bezpośredniemu odbiorcy wraz z przedmiotem umowy. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w okresie eksploatacji, jeśli 

są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej przez niego instrukcji obsługi. 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach                     

i wysokościach: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 20% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT; 
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2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości 20% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT; 

3) za opóźnienie z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, z tym, że łączna kwota z tego tytułu nie może przekroczyć 20% 

ceny łącznej umowy z podatkiem VAT; 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji               

i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny łącznej 

umowy z podatkiem VAT za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad w stosunku do 

wyznaczonego terminu, z tym, że łączna kwota z tego tytułu nie może przekroczyć 20% ceny 

łącznej umowy z podatkiem VAT. 

2. W razie wystąpienia zwłoki w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych, w szczególności związanego z utratą dofinansowania. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej Wykonawcy należności.  

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

§ 8  

1. Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany w umowie: 

1) zmiana stawki  VAT na towary będące przedmiotem umowy; 

2) gdy zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie zamawiającego; 

3) gdy zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia w wyniku okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy w przypadku wystąpienia 

zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 

i niemożliwego do zapobieżenia 

4) zmiana polegająca na wydłużeniu okresu gwarancji przez producenta; 

5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego. 

2. Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają sporządzenia aneksu do 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. 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 tych 

okolicznościach. 

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wykonanej części przedmiotu umowy. 

§ 9 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

2. Strony ustalają, że spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny a po 

wyczerpaniu tego trybu sądem właściwym jest Sąd wg siedziby Zamawiającego. 

3.  Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 
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1) formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami. 

2) protokół odbioru – zał. nr 1  

 

 

WYKONAWCA                                                                                        ZAMAWIAJĄCY   


