
UMOWA  NR  AT.Z.2150.46.32....2022

zawarta w dniu ………………………………………..……….. w Zamoś�ciu pomiędzy:

Samodzielnym  Publicznym  Szpitalem  Wojewódzkim  im.  Papieża  Jana  Pawła  II
z siedzibą w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10,  wpiśanym do Rejeśtru Stowarzyśzen� ,
Innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji,  Samodzielnych  Publicznych
Zakłado� w  Opieki  Zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Lublin  –  Wścho� d
w Lublinie z śiedzibą w S.widniku, VI Wydział Gośpodarczy  Krajowego Rejeśtru Sądowego
pod  numerem  KRS:  0000021024,  NIP:  9222292491,  zwanym  w  treś�ci  umowy
„Zamawiającym”,  w imieniu kto� rego działa:

Adam Fimiarz - Dyrektor

a 

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

zwanym w treś�ci umowy ,,Wykonawcą”, w imieniu kto� rego działa:

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

zwani w dalśzej częś�ci umowy „Stronami”.

Umowa  jeśt  wynikiem  pośtępowania  przeprowadzonego  na  podśtawie:  „Regulaminu
udzielania zamo� wienia na dośtawy, roboty budowlane i uśługi nieprzekraczające 130 000
zł” Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Wojewo� dzkiego  im.  Papiez<a  Jana  Pawła  II
w Zamoś�ciu. Treś�c�  umowy zośtała śporządzona na podśtawie złoz<onej przez Wykonawcę
oferty cenowej.

§ 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejśzej umowy jeśt dośtawa przez Wykonawcę  na rzecz Zamawiającego
części  i  akcesoriów do aparatury medycznej,  w aśortymencie i  iloś�ciach okreś�lonych
w „Załączniku nr 1” do umowy, kto� ry śtanowi integralną częś�c�  umowy (zwanego w dalśzej
częś�ci umowy „przedmiotem umowy”).

§ 2
Sposób realizacji dostawy przedmiotu umowy

1.  Wykonawca  zobowiązuje  śię  do  realizacji  dośtaw  przedmiotu  umowy  w  okreśie  12
mieśięcy  od  dnia  zawarcia  umowy,  tj.  od  dnia  ……............………….........…  do  dnia
…………………………….

 2.  Jednocześ�nie  Wykonawca  gwarantuje,  iz<  przedmiot  umowy  jeśt  fabrycznie  nowy,
nieuz<ywany oraz dopuśzczony do obrotu na terytorium Rzeczpośpolitej Polśkiej.

   3.  Dośtawy przedmiotu umowy Wykonawca będzie realizował w częś�ciach na kaz<dorazowe
odrębne zamo� wienie Zamawiającego przekazane Wykonawcy faxem, elektronicznie za
poś�rednictwem ś�rodko� w komunikacji elektronicznej lub piśemnie na dane kontaktowe
okreś� lone w niniejśzej umowie. 

  4. W kaz<dorazowym zamo� wieniu na dośtawę, o kto� rym mowa w uśt. 3 niniejśzego paragrafu,
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Zamawiający będzie wśkazywał rodzaj i iloś�c�  aśortymentu, kto� ry ma byc�  przedmiotem
dośtawy.

5. Wykonawca zobowiązuje śię do realizacji zamo� wienia w terminie 7 dni roboczych od
dnia złoz<enia zamo� wienia przez Zamawiającego.

6.  Dośtawy będą  odbywały  śię  od poniedziałku do  piątku,  za  wyjątkiem dni  uśtawowo
wolnych od pracy  przypadających w takim okreśie, w godzinach od 7.00 do 14.00. 

7. Dośtawy będą odbywały śię na kośzt i  ryzyko Wykonawcy. 
 8. Aśortyment  będący przedmiotem dośtawy powinien  byc�  odpowiednio  zabezpieczony

przed uśzkodzeniem.   
  9.  W przypadku, gdy Wykonawca dośtarczy w danej dośtawie więkśzą iloś�c�  aśortymentu

niz<  ta  jaka była w zamo� wieniu,  Zamawiający moz<e  odmo� wic�  przyjęcia  dośtawy w tej
częś�ci jaka wykracza poza zamo� wienie  na  kośzt i ryzyko Wykonawcy.

10.  W   przypadku   niezgodnoś�ci    dośtarczonego   aśortymentu    z     zamo� wieniem,
w  śzczego� lnoś�ci   w  pośtaci brako� w  iloś�ciowych,  wad  uniemoz< liwiających  uz<ywanie
aśortymentu zgodnie z jego  przeznaczeniem, śtwierdzonych uśzkodzen� ,  Zamawiający
moz<e  nie  przyjąc�  dośtawy i  odeśłac�  ją  na  kośzt   i  ryzyko   Wykonawcy wyznaczając
jednocześ�nie termin dośtawy zakweśtionowanego aśortymentu.  Wyznaczenie nowego
terminu dośtawy nie pozbawia Zamawiającego prawa do nałoz<enia na Wykonawcę kary
umownej, o kto� rej mowa w § 8 uśt. 1 pkt 1.

11. Stopien�  realizacji umowy w ramach pośzczego� lnych aśortymento� w uzalez<niony jeśt od
potrzeb  wynikających   z  działalnoś�ci  Zamawiającego.  Zamawiający  zaśtrzega  śobie
prawo  do  realizacji  pośzczego� lnych  aśortymento� w   w  mniejśzym  lub  więkśzym
zakreśie niz<  to wynika z iloś�ci  okreś�lonych w załączniku do niniejśzej umowy,  przy
czym śuma wartoś�ci zrealizowanych dośtaw nie moz<e przekroczyc� łącznej ceny brutto
umowy okreś�lonej  w § 3 uśt.1. Realizacja umowy w mniejśzym zakreśie niz<  to wynika
z iloś�ci aśortymento� w okreś� lonych w załączniku, nie moz<e śtanowic�   dla Wykonawcy
podśtawy  do  domagania  śię  zapłaty  wynagrodzenia,  odśzkodowania  bądz�  innych
ś�wiadczen�  z tego tytułu.

12. Jez<eli z przyczyn lez<ących po śtronie Wykonawcy lub podmioto� w, kto� rym Wykonawca
powierzył realizację dośtawy (np. firmy tranśportowej), Zamawiający zgodnie z uśt. 10
nie  przyjmie  danej  dośtawy  i  odeś�le  ją  Wykonawcy,  a  nowy  termin  nie  moz<e  byc�
wyznaczony  ze  względu  na  niezwłoczną  potrzebę  wykorzyśtania  aśortymentu
w działalnoś�ci Zamawiającego np. ze względu na zagroz<enie z<ycia i zdrowia pacjento� w
lub  zapewnienia  ciągłoś�ci  udzielania  ś�wiadczen�  zdrowotnych,  Wykonawca  jeśt
zobowiązany  do  pokrycia  śzkody  jaką  z  tego  tytułu  ponio� śł  Zamawiający,
w  śzczego� lnoś�ci  związanej  z  koniecznoś�cią  zakupu  tego  aśortymentu  od  innych
podmioto� w lub  ośo� b  trzecich  po cenie  wyz<śzej  niz<  wynikająca  z  niniejśzej  umowy.
Zamawiający  informuje  niezwłocznie  Wykonawcę  o  okolicznoś�ciach  wśkazanych
w  zdaniu  poprzednim.  W  takim  przypadku  Zamawiający  nie  jeśt  zobowiązany  do
przyjęcia  od  Wykonawcy  ponownej  dośtawy  zakweśtionowanego  aśortymentu
i Wykonawcy nie przyśługuje rośzczenie  w śtośunku do Zamawiającego o zapłatę za
taką dośtawę.

13.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  dośtarczy  aśortyment  po  wyznaczonym  terminie
Zamawiający  moz<e  odmo� wic�  przyjęcia  dośtawy  i  zamo� wic�  aśortyment  u  innego
dośtawcy. W śytuacji wśkazanej w zdaniu pierwśzym Wykonawca jeśt zobowiązany do
pokrycia śzkody jaką ponio� śł Zamawiający, w śzczego� lnoś�ci związanej z koniecznoś�cią
zakupu  aśortymentu  od  innych  podmioto� w  lub  ośo� b  trzecich  po  cenie  wyz<śzej
niz<  wynikająca  z  niniejśzej  umowy.  Wykonawcy  nie  przyśługuje  rośzczenie
w śtośunku do Zamawiającego  o przyjęcie śpo� z�nionej dośtawy i zapłatę za śpo� z�niona
dośtawę.

14.  W  śytuacji,  gdy  przed  wyznaczonym  terminem  dośtawy  Wykonawca  poinformuje
Zamawiającego,  iz<  nie moz<e zrealizowac�  dośtawy z powodu okolicznoś�ci niezalez<nych
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od Wykonawcy  tj.  np.  zakon� czenia  produkcji  aśortymentu,  czaśowego  wycofania
aśortymentu z obrotu na terenie Polśki, braku moz< liwoś�ci śprowadzenie aśortymentu
do Polśki, Wykonawca jeśt  zobowiązany  niezwłocznie zaproponowac� Zamawiającemu
inny ro� wnowaz<ny,  dośtępny w obrocie aśortyment o takich śamych właś�ciwoś�ciach
i parametrach technicznych i funkcjonalnych.  Cena brutto zamiennego aśortymentu,
nie moz<e byc� wyz<śza od ceny aśortymentu objętego niniejśzą umową.

15.  Zamiana aśortymentu,  o kto� rej mowa w uśt.14,  moz<e  naśtąpic�  jedynie za uprzednią
zgodą  Zamawiającego  w  formie  piśemnej  pod  rygorem  niewaz<noś�ci.  W  przypadku
braku zgody, o kto� rej mowa w zdaniu pierwśzym, Wykonawca lub Zamawiający mogą
odśtąpic�  od  umowy  w  tej  częś�ci,  jaka  nie  moz<e  zośtac�  zrealizowana   z  przyczyn
niezalez<nych  od  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  nie  śtośuje  śię  kar  umownych
z tytułu odśtąpienia.

    § 3
Wartość umowy i warunki płatności

1. Wartoś�c�  umowy  śtrony  uśtalają  na  kwotę  netto  ………………………  zł  (śłownie:
……………………………..)  pluś  nalez<ny  podatek  od  towaro� w  i  uśług  tj.  w  kwocie  brutto
……………………………………………...zł (śłownie: ………………………………………).

2. Wartoś�c� umowy śtrony wyliczyły na podśtawie cen jednośtkowych zawartych w ofercie
cenowej Wykonawcy, o kto� rej mowa w Załącznik nr 1 do niniejśzej umowy. 

3. Zamawiający będzie regulował płatnoś�ci za kaz<dą dośtawę na podśtawie faktury VAT
wyśtawionej  przez  Wykonawcę  po  dokonaniu  dośtawy  na  rachunek  wśkazany  na
wyśtawionej fakturze. Termin płatnoś�ci faktury wynośi ……...… dni od dnia doręczenia
faktury do śiedziby Zamawiającego. 

4. Zapłata  przyśługuje  Wykonawcy  wyłącznie  za  rzeczywiś�cie  dośtarczony  i  odebrany
przedmiot  umowy,  w  przypadku  gdy  śuma  wartoś�ci  pośzczego� lnych  dośtaw  nie
wyczerpuje kwot, o kto� rych mowa w uśt. 1, Wykonawcy nie przyśługuje jakiekolwiek
dodatkowe  rośzczenie  o  zapłatę,  w  śzczego� lnoś�ci  rośzczenie  z  tytułu  utraconego
zarobku.

5. Jako  datę  zapłaty  faktury  przyjmuje  śię  dzien�  obciąz<enia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

6. Wartoś�c�  umowy  brutto  okreś�lona  w  uśt.1  nie  moz<e  ulec  podwyz<śzeniu  przez  czaś
obowiązywania umowy.  

 §  4
Postępowanie reklamacyjne

1.  Zamawiający  ma  prawo  do  zgłaśzania  Wykonawcy  na  piś�mie  lub  elektronicznie  za
poś�rednictwem  ś�rodko� w  komunikacji  elektronicznej,  reklamacji  iloś�ciowych
dośtarczanego  aśortymentu  śtanowiącego  przedmiot  umowy niezwłocznie  po
dokonaniu  odbioru  dośtawy.  Wykonawca  uzupełni  przedmiot  dośtawy  w  ciągu  7
(śiedmiu) dni od chwili otrzymania reklamacji od Zamawiającego.

2.  Zamawiający  ma  prawo  do  zgłaśzania  Wykonawcy  na  piś�mie  lub  elektronicznie  za
poś�rednictwem  ś�rodko� w  komunikacji  elektronicznej,  reklamacji  jakoś�ciowych
dośtarczanego  aśortymentu  śtanowiącego  przedmiot  umowy wraz  z  uzaśadnieniem.
W  takiej  śytuacji  Zamawiający  informując  Wykonawcę  o  śtwierdzonej  wadliwoś�ci
wśtrzymuje jednocześ�nie zapłatę za zakweśtionowany przedmiot umowy, do momentu
wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. 

3.  Wykonawca  zobligowany  jeśt  do  dokonania  wymiany  wadliwego  wyrobu  na  zgodny
z zamo� wieniem i wolny od wad lub piśemnej odmowy uznania reklamacji, w terminie
7  (śiedmiu)  dni  od  daty  otrzymania  reklamacji.  Brak  piśemnej  odmowy  uznania
reklamacji w tym terminie  jeśt uwaz<any za uznanie przez Wykonawcę reklamacji.

4. Trzykrotna reklamacja iloś�ciowa lub jakoś�ciowa danego rodzaju aśortymentu upowaz<nia
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Zamawiającego  do  rozwiązania  umowy  ze  śkutkiem  natychmiaśtowym.  W  takim
przypadku  Wykonawca  moz<e  jedynie  z<ądac�  wynagrodzenia  nalez<nego  mu  z  tytułu
wykonania  częś�ci  umowy.  W  śytuacji  o  kto� rej  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym  ma
odpowiednie zaśtośowanie §8 uśt.1 pkt 3 Umowy.

5.  Kośzty  reklamacji,  takie  jak  m.  in.  kośzty  odeśłania  zareklamowanego  aśortymentu,
kośzty ekśpertyz, kośzty ponownego tranśportu do śiedziby Zamawiającego itp.  ponośi
Wykonawca.

§  5 
Gwarancja

1.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia  brutto,  o  kto� rym mowa w §  3  uśt.  1  udziela
Zamawiającemu  gwarancji  na  okreś  zgodny  z  Załącznikiem  nr  1  do  niniejśzej  umowy,
śtanowiącym jej  integralną częś�c�.
2.  Wykonawca zobowiązany jeśt do uśuwania wśzelkich wad ujawnionych w przedmiocie
umowy w okreśie gwarancji w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłośzenia wady
przez Zamawiającego.
3. Wśzelkie czynnoś�ci związane z wykonywaniem obowiązko� w gwarancyjnych Wykonawca
    będzie wykonywał na właśny kośzt,  ramach wynagrodzenia umownego, o kto� rym mowa
w § 3 uśt. 1.
4. W przypadku ujawnienia w aśortymencie śtanowiącym przedmiot umowy wad, kto� rych
uśunięcie jeśt niemoz< liwe, Wykonawca zobowiązany jeśt do jego wymiany na nowy wolny
od wad, w terminie wśkazanym w uśt. 2 powyz<ej.
5.  W  przypadku  wymiany  w  okreśie  gwarancji  aśortymentu  śtanowiącego  przedmiot
umowy  na  nowy,  okreś  gwarancji  na  nowe   częś�ci  i  akceśoria  będzie  liczony  od  dnia
dośtawy nowego aśortymentu.

§  6 Rękojmia 
1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy,  w  tym

ro� wniez<  powśtałe  po  jego  odbiorze  z  przyczyn  tkwiących  w  przedmiocie  umowy
w chwili odbioru.

2.  Rękojmia  za  wady  przedmiotu  umowy  jeśt  udzielana  od  daty  odbioru  przedmiotu
umowy przez Zamawiającego. 
3. Do rękojmi za wady przedmiotu umowy śtośuje śię odpowiednie przepiśy art.556-576   
     Kodekśu cywilnego, z wyłączeniem przepiśo� w dotyczących podmioto� w będących  
     konśumentami w rozumieniu Kodekśu cywilnego, z naśtępującymi modyfikacjami  
    odpowiedzialnoś�ci Wykonawcy:

1) jez<eli  wadliwa  rzecz  była  juz<  raz  wymieniona  lub  naprawiana  Zamawiający  moz<e
według właśnego wyboru od umowy odśtąpic�  w częś�ci  dotyczącej  rzeczy wadliwej
lub  złoz<yc�  oś�wiadczenie   o  obniz<eniu  ceny  rzeczy  wadliwej.  W  przypadku,
gdy Wykonawca nie wyrazi  zgody  na obniz<enie ceny Zamawiający moz<e  odśtąpic�
od umowy w częś�ci dotyczącej rzeczy wadliwej;

2) Wykonawca nie moz<e odmo� wic� wymiany rzeczy na wolną od wad lub uśunięcia wady
w śytuacji, gdy wada jeśt iśtotna ro� wniez<  w przypadku, gdy kośzty zadoś�c�uczynienia
temu obowiązkowi przewyz<śzają cenę rzeczy śprzedanej. Jez<eli Wykonawca odmo� wi
wymiany rzeczy na wolną od wad   lub uśunięcia wady w śytuacji wśkazanej w zdaniu
pierwśzym Kupujący moz<e odśtąpic� od umowy   w częś�ci dotyczącej rzeczy wadliwej. 

§ 7
Zakaz cesji

    Czynnoś�c�    prawna   mająca   na    celu  zmianę  wierzyciela,   dotycząca zobowiązan�
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powśtałych  w  związku  z   realizacją przedmiotowej      umowy,    moz<e    naśtąpic�
wyłącznie   po     wyraz<eniu      piśemnej       zgody    przez     podmiot,   kto� ry utworzył
Zamawiającego.

§ 8
Kary umowne

1.    Zamawiający ma prawo do nałoz<enia na Wykonawcę kar umownych w wyśokoś�ci:
1) 0,5% wartoś�ci brutto umowy, o kto� rej mowa w § 3 uśt. 1 za kaz<dy dzien�  zwłoki ponad

termin okreś� lony w § 2 uśt. 5 umowy, nie więcej jednak  niz<  10 % wartoś�ci  brutto
umowy, o kto� rej mowa w § 3 uśt.1, 

2) 0,5% wartoś�ci brutto umowy, o kto� rej mowa w § 3 uśt. 1 za kaz<dy dzien�  zwłoki ponad
termin okreś� lony w § 5 uśt. 2 umowy, nie więcej jednak  niz<  10 % wartoś�ci  brutto
umowy, o kto� rej mowa w § 3 uśt.1, 

3) 20% wartoś�ci brutto umowy, o kto� rej mowa w § 3 uśt.1, w przypadku odśtąpienia od
umowy przez kto� rąkolwiek ze Stron z przyczyn lez<ących po śtronie Wykonawcy.

2.  W  przypadku,  gdy  śzkoda  powśtała  przewyz<śza  uśtanowioną  karę  umowną,
Zamawiający ma prawo z<ądac� odśzkodowania uzupełniającego na zaśadach ogo� lnych.

3.  Wykonawca wyraz<a zgodę na potrącanie kar umownych z nalez<nego mu wynagrodzenia,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty.

4.  Suma  wartoś�ci  kar  umownych  nie  moz<e  przekroczyc�  20%  wartoś�ci  brutto  umowy,
o kto� rej mowa w § 3 uśt. 1.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

W razie wyśtąpienia iśtotnej zmiany okolicznoś�ci powodującej, z<e wykonanie umowy nie
lez<y w intereśie publicznym, czego nie moz<na było przewidziec� w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający  moz<e  odśtąpic�  od  umowy  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  wiadomoś�ci
o powyz<śzych  okolicznoś�ciach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  moz<e  z<ądac�  jedynie
wynagrodzenia nalez<nego mu z tytułu wykonania częś�ci umowy. 

§ 10
Okres obowiązywania umowy

1. Umowa zośtaje zawarta na czaś okreś� lony od dnia ……………….……………….…….. do dnia
……………………………., 
2.  Strony mogą przedłuz<yc�  okreś  obowiązywania  umowy o okreś  nieprzekraczający
6 mieśięcy, jez<eli  umowa, co do jej wartoś�ci  okreś�lonej § 3 uśt.1 umowy, nie zośtała
zrealizowana w całoś�ci w okreśie jej obowiązywania okreś� lonym w uśt.1.

§ 11
Zmiana umowy

Kaz<da zmiana pośtanowien�  umowy wymaga formy piśemnej pod rygorem niewaz<noś�ci
i naśtępuje w drodze podpiśania śtośownego anekśu do umowy.

§ 12
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający  moz<e  rozwiązac�  umowę  ze  śkutkiem  natychmiaśtowym,  jez<eli
Wykonawca zrealizuje co najmniej dwie dośtawy z opo� z�nieniem. 

2. Zamawiający moz<e rozwiązac�  umowę ze śkutkiem natychmiaśtowym w przypadku
zgłośzenia trzykrotnej reklamacji przedmiotu umowy.

3. W przypadkach, o kto� rych mowa w uśt. 1-2 powyz<ej,  § 8 uśt.  1 pkt 3 śtośuje śię
odpowiednio.
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§ 13
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne  śpory  wynikłe  na  tle  realizacji  umowy  będą  rozśtrzygane  przez  śąd
właś�ciwy miejścowo dla śiedziby Zamawiającego. 

2. W śprawach nieuregulowanych zaśtośowanie mają przepiśy Kodekśu cywilnego.
3. Integralną częś�c� umowy śtanowi Załącznik:

a) Załącznik nr 1 Opiś przedmiotu zamo� wienia wraz z ofertą cenową Wykonawcy.
     4.   Umowę śporządzono w dwo� ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaz<dej
            ze śtron umowy. 

      
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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