
WZÓR UMOWY

Umowa Nr AG.ZP.3320.    .        . 17

zawarta  w  dniu  .....................2017  r.  w  Zamościu  pomiędzy  Samodzielnym  Publicznym
Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10,
wpisanym  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,
Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 922 – 22 – 92 – 491,
zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

..............................................................................................................................................
 
a  firmą  .........................z  siedzibą  ....................  adres:  ....................  wpisaną
do  ...................................................pod  numerem  ..........................,  NIP  ...........................
zwaną w treści umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działają:

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

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

Umowa jest  wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych  z  późn.  zm.,  którego  rozstrzygnięcie  nastąpiło  w
dniu ............................2017 r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.

1.  Kupujący  zleca,  a  Sprzedający  przyjmuje  do  realizacji  dostawę  wraz  z  instalacją  i
uruchomieniem 12 inkubatorów zamkniętych w tym 4 sztuki inkubatorów zamkniętych do
intensywnej opieki tj.  .........  produkcji .......................  i  8 szt.  inkubatorów zamkniętych do
podstawowej  opieki  tj.  …..........  produkcji  …...............  o  parametrach  i  konfiguracji
określonych w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część. Dostawa
obejmuje  szkolenie  personelu  Kupującego  w  zakresie  obsługi  inkubatorów.  Pierwsze
szkolenie odbędzie się przy instalacji inkubatora, a dodatkowe – w terminie uzgodnionym z
Użytkownikiem. Dostawa obejmuje także szkolenie serwisowe dla pracowników Inżynierii
Klinicznej Kupującego  potwierdzone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia na wykonywanie
napraw, konserwacji i przeglądów inkubatorów będących przedmiotem umowy  po okresie
obowiązywania gwarancji. Szkolenia odbędą się w siedzibie Kupującego. 

§ 2.

1. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko i koszty transportu. Sprzedający dokona
instalacji  przedmiotu  umowy  we  wskazanym  przez  Kupującego  miejscu,  uruchomi  i
przeprowadzi w dniu instalacji  pierwsze szkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi
i serwisu przedmiotu umowy.
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2. Termin realizacji dostawy określa się następująco:  do 15 grudnia 2017r.
3. Kupujący stwierdzi wykonanie przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu zdawczo
– odbiorczego.
4.  Sprzedający  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  jest  fabrycznie  nowy,  nieużywany,
wyprodukowany w ......................... roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz że do
jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów
i akcesoriów. 
5. Sprzedający oświadcza, że wszelkie ewentualne licencje na oprogramowanie niezbędne do
funkcjonowania przedmiotu umowy są bezterminowe.
6. Sprzedający oświadcza, iż inkubatory, o których mowa w §1 niniejszej umowy pozbawione
są wszelkich blokad, w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji
utrudniałyby Kupującemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę inkubatorów przez inny
niż  Sprzedający  wskazał  w  §  10  ust.  13  podmiot  w  przypadku  nie  korzystania  przez
Kupującego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedającego. W przypadku, gdy przedmiot umowy
posiada blokady w postaci kodów serwisowych, Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia
ich w dniu dostawy przedmiotu umowy.  
7. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na
terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności ustawy z dnia 10
maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211) i jest oznaczony znakiem
CE.
8. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z umową z jednoczesnym
wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy. W takim przypadku będą naliczane kary
umowne w wysokości jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

§  3.

1.Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego sprzętu będącego
przedmiotem umowy po stronie Kupującego są:
- ....................................................................................................................................................................
2. Sprzedający dostarczy Kupującemu w dniu dostawy przedmiotu umowy: 
a/  instrukcję  obsługi  w  języku  polskim  zawierającą  zapisy  dotyczące  bezpieczeństwa
użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta,
b/ instrukcję serwisową.

§  4.

1. Za dostawę  przedmiotu umowy stosowane będą ceny takie jak w złożonej ofercie cenowej
tj. określone poniżej lub załączniku do umowy: 
Cenę  netto (bez  podatku  VAT)  za  całość  przedmiotu  umowy  ustala  się  w  wysokości
...........zł. słownie: .........................................................., 
Cenę  brutto (z  podatkiem  VAT)  za  całość  przedmiotu  umowy  ustala  się  w
wysokości .....................zł. słownie:....................................................
2.  Cena  brutto  obejmuje  w  szczególności  wartość   inkubatorów  będących  przedmiotem
umowy,  koszty  transportu  krajowego  i  zagranicznego  łącznie  z  opakowaniem,
ubezpieczeniem towarów w kraju i zagranicą, koszty instalacji i uruchomienia inkubatorów,
koszty  ew.  licencji  na  oprogramowanie,  koszty  szkolenia  personelu  w  zakresie  obsługi  i
serwisowania przedmiotu umowy oraz podatek VAT. 
3.  Wymienione  ceny brutto  nie  mogą  ulec  podwyższeniu.   Wymienione  ceny mogą  ulec
obniżeniu.
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§ 5.

1.  Płatności  za  wykonaną  dostawę  Kupujący  będzie  regulował  przelewem  na  konto
Sprzedającego podane w fakturze za dostawę przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT
przez Sprzedającego jest podpisany przez strony protokół zdawczo – odbiorczy. 
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 6.

Sprzedający nie może przelać na inną osobę swych wierzytelności wynikających z umowy.
Ewentualna  czynność  prawna  mająca  na  celu  zmianę  wierzyciela  Kupującego  (np.  cesja
wierzytelności  i/lub  należności  ubocznych  przysługujących  Sprzedającemu  na  podstawie
niniejszej  umowy)  może  nastąpić  wyłącznie  po  wyrażeniu  zgody  przez  podmiot,  który
utworzył Kupującego.

§ 7.

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Kupującemu należą się od Sprzedającego kary
umowne w wysokości 0,2% całkowitej ceny  (brutto), określonej w § 4 ust 1 za każdy dzień
zwłoki.
2.  W przypadku  odstąpienia  od umowy przez  Sprzedającego lub  Kupującego z  przyczyn
leżących po stronie Sprzedającego należy się Kupującemu od Sprzedającego kara umowna w
wysokości 10% całkowitej ceny (brutto) określonej w §4 ust 1 .
3.  Za  zwłokę  w  naprawie  sprzętu  będącego  przedmiotem  umowy  w  okresie  gwarancji
Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości  0,2% całkowitej ceny
(brutto) określonej w § 4 ust 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z
§  10 ust. 3. 
4. Odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego nie powoduje  wygaśnięcia
obowiązku  Sprzedającego zapłaty  ewentualnych  kar  umownych  powstałych  i  obliczonych
zgodnie z regulacją ust. 1 lub ust. 3. 
5.  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego
wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych.

§ 8.

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym  bez  potrzeby  udzielenia  Sprzedającemu  dodatkowego  terminu.
Wyznaczenie przez Kupującego  nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku
uiszczenia kar umownych określonych w §7.

§ 9.

1.  Sprzedający  będzie  uwzględniał  reklamacje  jakościowe  i  ilościowe  dotyczące  dostawy
przedmiotu  umowy  na  swój  koszt  w  ciągu  7  dni  od  daty  zgłoszenia  reklamacji  z
zastrzeżeniem § 10 ust. 3. 
2. W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego § Sprzedający
zapłaci  Kupującemu  karę  umowną  w  wysokości  0,2%  wartości  brutto  reklamowanego
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
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§ 10.

1. Sprzedający  udziela ........ miesięcy gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy
liczonej od daty montażu i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy wynikającej
z protokołu zdawczo – odbiorczego. Sprzedający zapewni przez ten okres pełną bezpłatną
obsługę serwisową oferowanego sprzętu tj ................................. 
2.  Dostarczone  inkubatory  nie  mogą  być  rozpakowane  bez  obecności  przedstawiciela
Sprzedającego.
3.  Sprzedający   zobowiązuje  się  podczas  trwania  gwarancji  do  zapewnienia  normalnej,
zgodnej z warunkami technicznymi, pracy dostarczonych inkubatorów. Czas oczekiwania na
usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji będzie wynosił nie dłużej niż 5 dni roboczych i
będzie  liczony  od  rozpoczęcia  interwencji  serwisowej,  a  w  przypadku  konieczności
sprowadzenia części spoza granic Polski będzie wynosił nie dłużej niż 7 dni roboczych. W
przypadku  przedłużającej  się  naprawy  powyżej  7  dni  Sprzedający  zobowiązuje  się  do
wstawienia  aparatu  zastępczego.   Czas  reakcji  serwisu  na  zgłoszenie  awarii  (liczony  od
momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia interwencji  serwisowej  u  Kupującego)  w
okresie gwarancji będzie wynosił nie dłużej niż 72 h. 
4.  W  zależności  od  potrzeby  Sprzedający   wymieni  na  nowy   element/podzespół/
urządzenie/moduł  itp.  wchodzący  w  skład  przedmiotu  umowy,  który  był  poddany  ....
naprawom gwarancyjnym. 
5.  Jeżeli  w  wykonaniu  swoich  obowiązków  z  tytułu  gwarancji  Sprzedający  dostarczył
Kupującemu  zamiast  inkubatorów  wadliwych,  inkubatory   wolne  od  wad  albo  dokonał
istotnych  napraw inkubatorów objętych  gwarancją,  termin  gwarancji  biegnie  na  nowo od
chwili dostarczenia inkubatorów wolnych od wad lub zwrócenia inkubatorów naprawionych.
Jeżeli Sprzedający wymienił element inkubatorów  (podzespół/urządzenie/moduł itp.), zdanie
powyższe stosuje się odpowiednio do wymienionego elementu.
6. W innych przypadkach niż wymienione w ust. 5 jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania
naprawy gwarancyjnej  powyżej   .........  dni  roboczych niezależnie  od przyczyn  spowoduje
przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności inkubatorów.  
7.  Wszelkie  czynności  związane  z  wykonaniem  obowiązków gwarancyjnych  Sprzedający
będzie wykonywał na własny koszt. 
8. W przypadku ujawnienia w dostarczonym przedmiocie umowy wad ukrytych, usunięcie
których  jest  niemożliwe,  Sprzedający  zobowiązany   jest  także  do  wymiany  przedmiotu
umowy na wolny od wad zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi za
wady i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
9.  W  okresie  gwarancji  Sprzedający  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  bezpłatnych
zalecanych  przez  producenta   przeglądów  z  częstotliwością  ..........  Ostatni  przegląd  w
ostatnim miesiącu gwarancji. 
10.  Wszystkie  czynności  związane  z  wykonaniem  przeglądu  odbywać  się  będą  na  koszt
Sprzedającego.
11.  Sprzedający  gwarantuje  dostępność  części  zamiennych  inkubatorów  stanowiących
przedmiot  umowy  przez  minimum  10  lat  od  daty  podpisania  protokołu  zdawczo  –
odbiorczego.
12. Serwis gwarancyjny świadczy:      
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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§ 11.

W razie  wystąpienia  istotnej  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie leży w
interesie  publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,   lub
dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu  publicznemu  Kupujący  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może
jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12.

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie,  której  dokonano  wyboru,  poza  zmianami  przewidzianymi  w  treści  niniejszej
umowy.
2.  Wszelkie  zmiany  do  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.
3.  Wszelkie  zmiany  do  niniejszej  umowy  muszą  być  zgodne  z  art.  144  ustawy  Prawo
zamówień publicznych.

§ 13.

1.  Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd
powszechny  właściwy według  siedziby Kupującego.
2.  W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 14.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego i dwa dla
Kupującego.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:
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