
Załącznik nr 8 do SWZ  

ZP/03/21/TP 

 

Umowa na dostawę aparatury medycznej  
 

zawarta w dniu ……………………. w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy: 
 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii 

Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 21, 83-200 Starogard Gdański, 

NIP 592-18-66-748, Regon 190036499, reprezentowanym przez: 

Patrycję Dziewiątkowską-Dudek - Kierownika 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 
 

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

........................................................................................................................................ 

reprezentowanym przez: ...................................... - ............................. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w  drodze 

postępowania prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ustawą”, w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury 

medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 

im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim wraz z przeszkoleniem personelu  

w zakresie prawidłowej obsługi, nr postępowania ZP/03/21/TP.  
 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy aparatury medycznej 

…………………………………………….. (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy), zwanej 

dalej „przedmiotem umowy”, określonej w SWZ i ofercie Wykonawcy z dnia........, które 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy spełnia następujące wymagania: 

a) odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym określonym w SWZ i wskazanym 

w ofercie Wykonawcy, 

b) jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, niepodemonstracyjny, bez wcześniejszej 

eksploatacji, w pełni sprawny, 

c) posiada deklarację zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów 

medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu 

i używania potwierdzającą, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania 

określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1565), 

d) posiada instrukcję obsługi i opis techniczny w języku polskim oraz wymagane 

świadectwa, atesty, itp. 

e) po zainstalowaniu jest w pełni gotowy do pracy, w szczególności wyposażony 

w niezbędne do pracy akcesoria. 
 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, zabezpieczonego 

i opakowanego z najwyższą starannością, na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie, 

nie później niż w terminie do …….8 tygodni od dnia podpisania umowy (ostateczny termin 

zostanie wskazany przez Wykonawcę w ofercie, co stanowi jedno z kryteriów oceny ofert). 
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu jego protokolarnego odbioru 

przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę. 



3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, po uzgodnieniu dnia 

i godziny dostawy z Zamawiającym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt i we własnym zakresie, do uruchomienia 

przedmiotu umowy u Zamawiającego i przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie 

jego eksploatacji – w dacie dostawy, o której mowa w ust.1, lub w terminie 7 dni od daty 

dostawy.  

5. Odbiór przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, po 

wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4. Ze strony 

Zamawiającego upoważnionym do dokonania odbioru jest …………………. 

6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy obarczonego wadą, 

Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy i żądania dostarczenia 

przedmiotu umowy wolnego od wad. Jeżeli jednak wady przedmiotu umowy będą 

niewidoczne w momencie odbioru, Zamawiający z chwilą ich wykrycia ma prawo, wedle 

swojego wyboru:  

a) zwrócić przedmiot umowy Wykonawcy i zażądać niezwłocznego zwrotu ceny lub też 

niezwłocznej wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad albo  

b) zachować przedmiot umowy i żądać stosownego obniżenia ceny.  

7. Przez wadę przedmiotu umowy w rozumieniu umowy rozumie się jakąkolwiek 

niezgodność przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności inne od 

oferowanych parametry techniczne, niekompletność lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 

8. Koszty wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad obciążają Wykonawcę. 

9. W przypadku niewykonania albo nienależytego lub nieterminowego wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 1-4 i 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż udziela ....... miesięcznej gwarancji (ostateczny termin zostanie 

wskazany przez Wykonawcę w ofercie, co stanowi jedno z kryteriów oceny ofert) na przedmiot 

umowy, licząc od dnia, kiedy został on Zamawiającemu wydany i protokolarnie przez 

Zamawiającego odebrany, a także zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnego serwisu 

pogwarancyjnego przedmiotu umowy (2 przeglądy bezpłatne: pierwszy w 12. miesiącu 

użytkowania, a drugi w 24. miesiącu użytkowania). 

2. W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany, wedle wyboru Zamawiającego do: 

a)  usunięcia wady przedmiotu umowy, najpóźniej w terminie 48 godzin od daty 

przystąpienia do czynności serwisowych albo 

b)  dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad albo 

c)  zwrotu zapłaconej przez Zamawiającego ceny, o ile wady te ujawnią się w ciągu 

terminu określonego w ust.1.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko, 

transport przedmiotu umowy, a także dostarczyć na czas naprawy trwający powyżej 48 

godzin sprzęt zamienny, o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki gwaranta niezwłocznie, ale nie 

później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia zgłoszenia roszczeń z gwarancji. Po 

bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo żądania zwrotu zapłaconej 

ceny, nawet jeżeli Wykonawca przystąpił do naprawy lub wymiany przedmiotu umowy. 

5. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot umowy nie wyłącza ani ogranicza 

uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

 

 

§ 4 

1. Za dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości 

……………………. zł brutto (słownie: ……………………………….. złotych …./100), 

w tym kwota podatku VAT ....................... zł. 



2. Ustala się 14-dniowy termin płatności od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 

3. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura. Zapłata 

nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, podany w treści prawidłowo wystawionej 

faktury. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Ustalona cena brutto przedmiotu umowy określona w ust.1 obejmuje całość przedmiotu 

zamówienia, w szczególności wraz z kosztami transportu, wyposażenia, szkolenia 

pracowników, ubezpieczeniem przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk, ewentualnym 

cłem, podatkiem VAT oraz innymi opłatami, a także kosztem niezbędnych zezwoleń. 

6. Wykonawca nie może bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu mowy – w wysokości 0,5 % kwoty określonej  

w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad lub dokonaniu naprawy – w wysokości 0,6% kwoty 

określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

c) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego 

z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca jest obowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% kwoty określonej w § 4 ust. 1. 

2. Kara umowna jest należna niezależnie od innych uprawnień przysługujących 

Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej.  
4. Zamawiający zastrzega łączną maksymalną wysokość kary umownej do wartości 30% wartości 

netto umowy. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia tytułem ceny.  

6. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty 

księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni 

od daty jej wystawienia. 
 

§ 6 

Osoby uprawnione do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy: 

Po stronie Wykonawcy: 

Imię i nazwisko – ……………………………………… 

Nr kontaktowy – ……………………………………….. 
 

Po stronie Zamawiającego: 

Imię i nazwisko – ……………………………………… 

Nr kontaktowy – ……………………………………….  
 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

 

 

 



 

§ 8 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


