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Załącznik nr 3 

WZÓR UMOWY 

W dniu ……………………………… r., w Białej, 

pomiędzy: 

 
1.  Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Białej ul. Moniuszki 8 wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000005532 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:  

Dyrektora - Zdzisława Juszczyka, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

2................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................., 

(w razie gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną, należy wpisać: imię i nazwisko, firmę pod jaką prowadzona jest 

działalność gospodarcza, numer i serię dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, adnotację, że przedsiębiorca 

jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr PESEL, nr NIP. W razie gdy 

przedsiębiorca jest spółką prawa handlowego wpisać: firmę, siedzibę i adres spółki, numer w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON, nr NIP oraz w przypadku spółki z o.o. wysokość 

kapitału zakładowego, a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego)  

reprezentowanym przez: 

1) ...............................................................- ................................................................., 

2) ................................................................-................................................................., 

zwanym dalej Projektantem, 

zwanymi łącznie Stronami, 

została zawarta umowa, o następującej treści:  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie zapytania ofertowego Wykonawca 
zobowiązuje się do: 
 

1) dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia (przeprowadzenia niezbędnych testów) oraz 
przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi .................. typ/producent ………. zwanego 
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dalej „urządzeniem medycznym”,  zgodnie z ofertą złożona w dniu……., będącą załącznikiem 
nr 1 do umowy, 

2) udzielenia instruktażu personelowi medycznemu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń 
medycznych, w terminie 7 dni roboczych od daty uruchomienia. 

 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ….. dni od daty podpisania umowy. 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, gotowość realizacji 

przedmiotu umowy. 
§ 3 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą i obowiązującymi 

przepisami.  
2. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie urządzeń medycznych w wersji papierowej 

lub elektronicznej: 

1) dokumenty potwierdzające, że urządzenia medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) pisemną informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi 
technicznej urządzenia tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,  

3) pisemną informację czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez 
użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów 
technicznych. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dostawą instrukcję użytkownika oraz w miarę 
możliwości dokumentację techniczną (serwisową) przedmiotu umowy w języku polskim w formie 
papierowej i elektronicznej. 
 

§ 4 
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą , 
2) użytkowania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. 
3) nie rozpakowania przedmiotu umowy przed przybyciem przedstawiciela Wykonawcy. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości brutto 

…………… zł (słownie……………………….), netto:…………zł (słownie…………………..)według oferty 

Wykonawcy. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru urządzeń medycznych oraz protokół z 

przeprowadzonego instruktażu podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół z 

przeprowadzenia instruktażu będzie zawierał imienną listę uczestników (w tym instruktora) wraz z 

ich podpisami. 

3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 6 
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WARUNKI DOSTAWY 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia medyczne fabrycznie nowe, kompletne, o 

wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad 
materiałowych i konstrukcyjnych. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczone urządzenia medyczne nie 
odpowiadają oferowanym przez Wykonawcę parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje 
się do niezwłocznego dokonania wymiany urządzenia medycznego zgodnie z oferowanymi 
parametrami techniczno – użytkowymi wskazanymi w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz koszty jego 
ubezpieczenia podczas transportu. 

 

§ 7 
WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 36 - miesięczną gwarancją producenta 
liczoną od daty odbioru urządzenia medycznego. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do : 

1) przeprowadzenia przeglądów serwisowych urządzeń medycznych, zgodnie ze wskazaniami 
producenta, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, (tzn. minimum dwa przeglądy w okresie trwania 
gwarancji) przy czym ostatni serwis powinien zostać przeprowadzony najpóźniej 3 miesiące po 
dacie wygaśnięcia okresu gwarancyjnego, 

2) przestrzegania terminów przeglądów w okresie gwarancyjnym, 

3) reakcji serwisu technicznego w terminie 48 - godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia 
awarii przez Zamawiającego. Przez „Reakcję serwisu” Zamawiający rozumie działanie, które 
ma doprowadzić do usunięcia awarii lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego 
wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu 
Wykonawcy, 

4) zakończenia naprawy urządzenia w terminie do 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia 
awarii lub od daty dostarczenia urządzenia pocztą kurierską na koszt Wykonawcy do siedziby 
serwisu oraz do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 
z zagranicy lub naprawy poza terenem kraju, 

5) dostarczenia, na czas naprawy lub przeglądu serwisowego, urządzenia medycznego 
zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych, w terminie 24 godzin w 
dni robocze od daty dostarczenia urządzenia pocztą kurierską na koszt Wykonawcy, do 
siedziby serwisu,, 

6) wymiany urządzenia medycznego na nowe w przypadku 5 awarii powodujących jego 
wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji,  przy spełnieniu warunków 
naprawy gwarancyjnej. 

3. W przypadku konieczności wymiany urządzenia medycznego w okresie gwarancji, gwarancja jest 
wznawiana. 

4. Wykonawca zapewni serwis oraz dostępność części zamiennych przez 8 lat od daty podpisania 
protokołu odbioru. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania usterek urządzeń medycznych 
telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w 
............................................tel. ………………………………fax. ......................... 

6. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego 
faxem lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu. 

 
§ 8 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW 
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Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji 
przedmiotu umowy: 

1) ze strony Zamawiającego – …………………………… , tel. …………………,  
email: .............., który/a jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru, 

2) ze strony Wykonawcy – ……………………………… tel.: …………………. 
 

§ 9 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie lub przy pomocy podwykonawców: 
1) …............................................... w zakresie …............................................................................ 

2. *) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawieniu mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy. 
*) niepotrzebne skreślić 

§ 10 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, 
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto pozycji 

określonej w zadaniu, której dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, 
3) za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto urządzenia 

medycznego określonego pozycji w zadaniu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki, 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o parametrach takich samych 
lub wyższych od sprzętu będącego przedmiotem umowy, Zamawiający odstąpi od naliczenia 
Wykonawcy kary umownej o której mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

 
§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
Zamawiający może odstąpić od umowy 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 których mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu.  

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku 3 – krotnego nie 
usunięcia wad w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4) umowy po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do ich usunięcia.  

W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


