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UMOWA NR …/D/2017  
Dot. zadań 1-33 

 
Zawarta w dniu ……………. w Chęcinach pomiędzy: 
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona 
Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach 
Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski 
Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Youssefa Sleimana 
 

a  
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
(nazwa firmy) …………………………………….., z siedzibą w ………………………….  
przy ulicy ……………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: ………………..., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
…………………… – …………………… 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) 
(imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ………………                          
z siedzibą w ……………………………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: 
…………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  
 

Podstawa zawarcia niniejszej umowy: 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000,00 €,  
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 
ze zm.)   
 

§  1 
Przedmiot umowy: 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów                   

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 
2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w formularzu 

ofertowym. 
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy. 

 
§  2 

Czas trwania umowy: 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt w terminie 45 dni 
kalendarzowych, licząc od następnego dnia po zawarciu umowy, czyli do dnia ……………. 
 

§  3 
Wartość umowy: 
1. Wartość niniejszej umowy wynosi ………….. zł netto (słownie: ………….. zł 00/100) plus 

należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……….. zł (słownie: 
…………….. zł 00/100) w tym wartość umowy zadania (części): 
1.1. dla zadania nr …. wynosi: …………… zł netto (słownie:  …………. zł 00/100) plus należny 

podatek VAT w wysokości ….%, co daje wartość brutto: …………… zł (słownie: 
…………… zł 00/100), 

2. Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w  szczególności: 
koszty związane z dostawą, koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia (wyłącznie do momentu 
dostawy do siedziby Zamawiającego), wymagane przez producenta przeglądy, podatków, opłat 
celnych i rozładunku. 
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§  4 

Terminy i warunki płatności: 
1. Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od otrzymania 
poprawnie wystawionej faktury. 

2. Podstawą do zapłaty będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony i dołączony                  
do faktury. 

3. Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 
Przedstawiciele stron: 
1. Do nadzoru na realizacją umowy Zamawiający upoważnia: Pana Szymona Gołuchowskiego 

tel. (41) 345-55-45 wew. 149. 
2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia: …………………………………… 

tel. …………………….….., fax: ………………………….  e-mail: ………………………. 
 

§ 6 
Warunki realizacji umowy: 
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania: 

1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, 
1.2. jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad, 
1.3. posiada deklarację zgodności CE, oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia 

do obrotu i używania. 
2. Zamawiający wymaga:  

2.1. zamontowania/zainstalowania, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia 
przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej 
przedmiotu umowy w dniu dostawy (dot. zadań nr: 10, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 33) 

2.2. udokumentowania szkolenia, o którym mowa w pkt 2.1 niniejszego ustępu, 
2.3. aby urządzenie było kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych 

dodatkowych zakupów, 
2.4. aby Wykonawca dostarczył razem z przedmiotem umowy: instrukcję obsługi, kartę 

gwarancyjną oraz paszport techniczny, pisane w języku polskim. 
3. Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację dostawy będzie protokół odbioru 

przedmiotu zamówienia, sporządzony i podpisany przez obie strony po wykonaniu całości 
ustalonego zakresu przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku dostarczenia wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad 
lub wymiany na przedmiot zamówienia wolny od wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wad 
przez Zamawiającego drogą mailową. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie 
traktowane jako brak realizacji przedmiotu umowy. Koszty wynikające z dostarczenia 
wadliwego przedmiotu umowy i jego wymiany na wolny od wady pokrywa w całości 
Wykonawca. 

5. W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym              
w § 2, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 2 dni roboczych, licząc od 
dnia wysłania e-mailem wezwania. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, właściwościami i instrukcją obsługi. 

 
§ 7 

Gwarancja: 
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres …. miesięcy, licząc od daty 

obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną 
możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną na nr …………… faksową: …………. lub 
elektroniczną: ……………., które Wykonawca przyjmie. 

3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu sprzętu 
do serwisu oraz do Zamawiającego po wykonaniu naprawy, przeglądu, na koszt własny. 

4. Wykonawca po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, 
zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu na nowy i pokrycia 
wszystkich kosztów z tym związanych. 

5. Na czas naprawy przekraczający 12 godz. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 
sprzętu zastępczego. 

6. Wykonawca na okres trwania gwarancji zapewnia bezpłatne przeglądy okresowe/ techniczne 
w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta 
(dot. zadań nr: 10, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 33), lecz nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wykonanie przeglądów powinno być 
zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów 
serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. 

7. Koszty związane z przeprowadzeniem przeglądów, o których mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, ponosi Wykonawca. 

 
§ 8 

Odstąpienie od umowy: 
1.  W razie wystąpienia 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 3 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 
wystąpienia okoliczności i spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 4 umowy. 

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 9 

Kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy 

określonej w § 3 ust. 1 umowy, dla zadania, którego roszczenia Zamawiającego dotyczą w 
przypadku:  
1.1. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
1.2. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, 
Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy 
za każdy dzień opóźnienia dla zadania, którego opóźnienie dotyczy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego 
(noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności 
wynikających z umowy.  

 
§ 10 

Postanowienia końcowe. 
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności 
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności:  
2.1. dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,              
2.2. przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich, 
2.3. dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu 

zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       
z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny. 
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3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie 
sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności 
w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej   
w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
   
                
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 
 
 

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


