
Umowa Nr AT.R.334.175.     .2021

zawarta w dniu ..................... 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  KRS
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

………………………………………………………………………………………………………..,
zwanym, w treści umowy „Sprzedającym”, w imieniu którego działa:

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

§ 1
1.  Kupujący  zleca,  a  Sprzedający  przyjmuje  do  realizacji  dostawę,  instalację  i  uruchomienie
urologicznego  toru  wizyjnego  model  .................  producent  .......................  (dalej  „przedmiot
zamówienia”) o parametrach i konfiguracji określonych w załączniku  nr 1 do niniejszej umowy
stanowiącym jej integralną część. 
2. Dostawa obejmuje także szkolenie w siedzibie Kupującego:

1) bezpośrednich użytkowników w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie
odbędzie się przy instalacji  przedmiotu zamówienia, a dodatkowe - w terminie uzgodnionym
z Kupującym. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem certyfikatu.
2)  serwisowe  dla  pracowników  Działu  Aparatury  Medycznej,  w  terminie  uzgodnionym
z  Kupującym,  potwierdzone  wydaniem  zaświadczenia  na  wykonywanie  podstawowych
czynności konserwacyjnych i przeglądowych przedmiotu zamówienia po okresie obowiązywania
gwarancji.

§ 2
1.  Sprzedający  zobowiązuje  się  do realizacji  dostawy przedmiotu  zamówienia w wyznaczonym
terminie do wskazanego miejsca jego instalacji w siedzibie Kupującego ponosząc ryzyko i koszty
transportu. 
2.  Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 7 (siedmiu)
dni  licząc  od  daty  zawarcia  umowy tj.  do  dnia   .................................  O planowanym terminie
dostawy Sprzedający zawiadomi Kupującego nie później niż 48 godzin przed tym terminem. 
3.  Kupujący  stwierdzi  dostarczenie  przedmiotu  zamówienia do  siedziby  Kupującego,  w  tym
instalację  i  uruchomienie,  oraz  przeprowadzenie  pierwszego  szkolenia  personelu  Kupującego
w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia poprzez podpisanie protokołu odbioru. 
4.  Sprzedający  oświadcza,  że  przedmiot  zamówienia  został wyprodukowany w 2021 roku,  jest
wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest
wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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5.  Sprzedający  oświadcza,  że  przedmiot  zamówienia  został  dopuszczony  do obrotu  i  używania
na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności ustawą z dnia 10
maja 2010 r o wyrobach medycznych i jest oznaczony znakiem CE.
6.  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  dostawy przedmiotu umowy.

§  3
1. Sprzedający dostarczy Kupującemu podczas dostawy przedmiotu zamówienia: 

1)  instrukcję  obsługi  w  języku  polskim (w formie  elektronicznej  i  papierowej)  zawierającą
zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta,
2)  dokumenty  (w  formie  elektronicznej)  potwierdzające,  że  przedmiot  zamówienia jest
dopuszczony  do obrotu  i  używania  na  terenie  Polski  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
prawa, w szczególności deklarację zgodności CE.

2.  Kupujący  odmówi  dokonania  odbioru,  jeżeli  w  toku  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady
uniemożliwiające użytkowanie  przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne).
W  takim  przypadku  zostanie  sporządzony  protokół  stwierdzający  przystąpienie  do  czynności
odbioru  oraz  odmowę jego  dokonania,  wskazujący  także  na  wady  i  usterki  będące  przyczyną
odmowy dokonania odbioru. Sprzedający ma obowiązek usunięcia wad stanowiących przyczynę
odmowy dokonania odbioru w terminie określonym w §2 ust. 2. Po usunięciu wad stanowiących
podstawę  odmowy  odbioru,  Sprzedający  zawiadomi  Kupującego  o  tej  okoliczności  po  czym
Sprzedający i Kupujący ponownie przystąpią do odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie uniemożliwiają używania przedmiotu
zamówienia zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem, Kupujący dokona odbioru, a w protokole
odbioru zostaną wskazane wszelkie stwierdzone wady oraz wyznaczony przez Kupującego termin
na ich usunięcie. Za dzień usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru uważa się dzień podpisania
przez Kupującego i Sprzedającego protokołu z usunięcia wad i z tą chwilą rozpoczynają swój bieg
terminy rękojmi oraz gwarancji.
4.  Jeżeli  Sprzedający nie  usunie wad w wyznaczonym terminie,  niezależnie  od należnej  z tego
tytułu  kary  umownej,  Kupujący  będzie  miał  prawo do powierzenia  ich  usunięcia  we własnym
zakresie, na ryzyko i koszt Sprzedającego, oraz samodzielnego sporządzenia protokołu, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym.   

§  4
1. Za realizację  przedmiotu umowy stosowane będą ceny takie jak w złożonej ofercie cenowej tj.: 
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  przedmiotu  zamówienia,  koszty  transportu
krajowego i zagranicznego łącznie z opakowaniem, ubezpieczeniem towaru w kraju i zagranicą,
koszty instalacji  i  uruchomienia  przedmiotu zamówienia, koszty szkolenia personelu w zakresie
obsługi, serwisowania przedmiotu umowy oraz podatek VAT. 
3. Wymieniona cena brutto nie może ulec podwyższeniu. Podwyższenie ceny w stosunku do oferty
upoważnia  Kupującego  do odstąpienia  od  umowy bez  odszkodowania  na  rzecz  Sprzedającego.
Wymieniona cena może ulec obniżeniu.

§ 5
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zostanie rozliczone na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
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2.Faktura VAT może zostać wystawiona przez Sprzedającego wyłącznie po podpisaniu protokołu
odbioru, o którym mowa w  § 2 ust.  3. W przypadku wcześniejszego wystawienia faktury VAT
termin zapłaty nie rozpoczyna biegu do momentu spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym. Za ten okres Sprzedającemu nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek. 
3. Płatność faktury nastąpi według następującego harmonogramu:
 - pierwsza rata w kwocie 64 000,00 zł będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury
VAT.  
- pozostała kwota w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia wskazanego 
w §4 ust. 1 umowy a kwotą pierwszej raty, będzie rozliczona w 12 miesięcznych równych ratach
płatnych do 10-tego dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza z nich - do 10-tego dnia miesiąca
następującego  po  miesiącu  dostawy.  Wartość  raty  wynosi  ………..  Jeżeli  pozostałej  kwoty  z
faktury  nie  da  się  podzielić  na  dwanaście  równych  rat,  ostatnia  dwunasta  rata  będzie  ratą
wyrównawczą.
4.  Wynagrodzenie  będzie  płatne  przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego  wskazany  na
fakturze.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
6.  Wszelkie  czynności  prawne  mające  na  celu  zmianę  wierzyciela  Kupującego,  dotyczące
zobowiązań powstałych w związku z realizacją przedmiotowej umowy, mogą nastąpić wyłącznie
po  wyrażeniu  zgody,  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  przez  podmiot  tworzący
Kupującego.

§ 6
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,
nie więcej jednak niż 10 % całkowitej ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1.
2.  Za  zwłokę Sprzedającego  w  wykonaniu  obowiązków  wynikających  z  udzielonej  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 terminów wynikających z § 8 ust. 3,
nie więcej jednak niż 10 % całkowitej ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1.
3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru ponad termin wyznaczony przez
Kupującego,  Kupującemu  należą  się  od  Sprzedającego  kary  umowne  w wysokości  0,1% ceny
brutto umowy wskazanej w §4 ust. 1 za każdy roboczy dzień zwłoki,  nie więcej jednak niż 10 %
całkowitej  ceny brutto,  określonej  w § 4  ust.  1,  z  tym zastrzeżeniem,  iż  końcowym terminem
naliczania kary umownej będzie dzień usunięcia wady przez Sprzedającego albo podmiot  trzeci,
któremu Kupujący powierzył usunięcie wady zgodnie § 3 ust. 4. 
4. Za nieprzeprowadzenie któregokolwiek ze szkoleń z zakresu obsługi  przedmiotu zamówienia
w terminach ustalonych zgodnie z §1 ust.  2 pkt 1 lub 2, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę
umowną w wysokości 2000 złotych za każde nieprzeprowadzone szkolenie.
5. 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.
6.  Odstąpienie  od  umowy  przez  Kupującego  lub  Sprzedającego  nie  powoduje  wygaśnięcia
obowiązku Sprzedającego zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie
z regulacją ust. 1 - 4. 
7. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych.
8.  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  do  potrącenia  kar  umownych  naliczonych  Sprzedającemu
na  podstawie  niniejszej  umowy  z  wynagrodzenia  Sprzedającego,  po  uprzednim  wezwaniu
Sprzedającego do zapłaty, na co Sprzedający wyraża zgodę.
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§ 7
W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od niniejszej umowy bez potrzeby udzielenia Sprzedającemu dodatkowego terminu. W przypadku,
o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  Kupujący
ma  prawo  złożyć  w  terminie  30  dni  od  dnia  zaistnienia  okoliczności,  stanowiącej  podstawę
do  odstąpienia  od  umowy.  Wyznaczenie  przez  Kupującego  nowego  terminu  nie  zwalnia
Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w §6 ust. 1.

§ 8
1.  Sprzedający   udziela  …..  miesięcy  gwarancji  jakości  na dostarczony  przedmiot  zamówienia,
liczonej  od  daty  uruchomienia  przedmiotu  zamówienia wynikającej  z  protokołu  odbioru.
Sprzedający zapewni przez ten okres pełną bezpłatną obsługę serwisową przedmiotu zamówienia.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia nie może być rozpakowany bez obecności przedstawiciela
Sprzedającego.
3. Sprzedający  zobowiązuje się podczas trwania gwarancji do zapewnienia normalnej, zgodnej z
warunkami  technicznymi,  pracy  dostarczonego   przedmiotu  zamówienia.  Czas  oczekiwania
na  usunięcie  uszkodzenia  w  okresie  gwarancji  będzie  wynosił  nie  dłużej  niż  7  (siedem)  dni
roboczych i będzie liczony od  dnia zgłoszenia uszkodzenia przez Kupującego za pośrednictwem
faksu lub poczty elektronicznej,  a  w przypadku konieczności  sprowadzenia części  spoza granic
Polski będzie wynosił nie dłużej niż 10 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy
(powyżej 10 dni roboczych) Sprzedający zobowiązuje się do wstawienia aparatu zastępczego.
4.  W  zależności  od  potrzeby  Sprzedający  wymieni  na  nowy  element/  podzespół/  moduł  itp.
wchodzący w skład przedmiotu umowy, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym. 
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Sprzedający dostarczył Kupującemu
zamiast  przedmiotu zamówienia wadliwego,  przedmiot zamówienia wolny od wad albo dokonał
istotnych napraw przedmiotu zamówienia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo
od  chwili  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  wolnego  od  wad  lub  zwrócenia  przedmiotu
zamówienia naprawionego.  Jeżeli  Sprzedający  wymienił  element  przedmiotu  zamówienia
(podzespół/ moduł itp.), gwarancja na wymienione podzespoły itp. wygasa z upływem 6 miesięcy
od daty ich wymiany lub z chwilą zakończenia gwarancji na cały przedmiot umowy w zależności
od tego co nastąpi później.  
6. W innych przypadkach niż wymienione w ust. 5 jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy
gwarancyjnej powyżej 10 dni roboczych niezależnie od przyczyn spowoduje przedłużenie okresu
gwarancji o całkowity okres niesprawności przedmiotu zamówienia.  
7. Wszelkie czynności związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Sprzedający będzie
wykonywał w cenie umowy.
8.  W  okresie  gwarancji  Sprzedający  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  zalecanych  przez
producenta   przeglądów  aparatów.  Ostatni  przegląd  zostanie  wykonany  w  ostatnim  miesiącu
gwarancji. 
9. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądów, o których mowa w ust. 8 odbywać się
będą w cenie umowy.
10. Serwis gwarancyjny świadczy:      
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
11.  Niezależnie  od  uprawnień  przysługujących  Kupującemu  w  ramach  udzielonej  gwarancji,
Kupującemu  przysługują  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  na  zasadach  określonych  
w przepisach Kodeksu Cywilnego.
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§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
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.

§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Sprzedającego i  jeden dla
Kupującego.

Załączniki:
1.Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
2.Załącznik nr 2 - Oferta cenowa wykonawcy.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:
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