
 
Załącznik nr 19  

UMOWA NR PN/28/2020 
 
Zawarta w dniu ……………2020 r. w Sandomierzu pomiędzy:  
 
Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu przy 
ul. Schinzla 13; 27-600 Sandomierz, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000022231, którego akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym                
w Kielcach, NIP: 864-15-77-743, REGON: 000302385, reprezentowanym przez: 
Marek Kos - Dyrektor SSDŚ, 
zwanym dalej „Zamawiającym”;      
a:  
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym, dalej „Wykonawcą”. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zawarto 
umowę następującej treści: 
  § 1. 
     Przedmiot umowy 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa montaż i uruchomienie sprzętu medycznego,      
o cechach i w ilości zgodnej z wykazem ujętym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym odpowiednio zał. nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do 
SIWZ, oraz zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia……………., która stanowi 
integralną część niniejszej umowy tj. 
1)…………………………………………................................................................................................................. 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 
1. Sprzęt określony w § 1 będzie dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt po 

uprzednim ustaleniu z Zamawiającym terminu dostawy, nie później niż w terminie do: 
1) w zakresie Pakietu I, IV, VIII, XII, XV do 42 dni od daty podpisania umowy. 
2) w zakresie Pakietu V, XIV do 35 dni od daty podpisania umowy. 
3) w zakresie Pakietu VI, VII do 56 dni od daty podpisania umowy. 
4) w zakresie Pakietu IX, X, XI do 70 dni od daty podpisania umowy. 
5) w zakresie Pakietu XIII do 30 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wszelkie szkody powstałe podczas transportu obciążają Wykonawcę. 
3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni montaż, instalację i pełne 

uruchomienie dostarczonego sprzętu przez autoryzowany serwis producenta na terenie 
Polski i zorganizuje szkolenie w zakresie obsługi sprzętu dla personelu wyznaczonego 
przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczonego sprzętu załączyć instrukcję obsługi         
w języku polskim oraz wypełniony paszport techniczny urządzenia wraz z kartą          
gwarancyjną. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad 
fizycznych i prawnych a do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest 
wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 
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6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie ewentualne licencje na oprogramowanie niezbędne 
do funkcjonowania sprzętu, (jeżeli występują) są bezterminowe, a ich cena jest zawarta 
w kwocie wynagrodzenia określonego w § 3. 

7. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt pozbawiony jest wszelkich blokad, w tym                       
w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby 
Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż 
Wykonawca podmiot, w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu 
pogwarancyjnego Wykonawcy. W przypadku, gdy sprzęt posiada blokady w postaci 
kodów serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia najpóźniej do 
ostatniego dnia upływu terminu gwarancji.  

8. Zamawiający 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 opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

1. Za dostarczenie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawcy 
przysługiwać będzie wynagrodzenie wynikające z oferty: 

a) netto w kwocie ………………………….. zł. (słownie: ……………………………………………………………), 

b) podatek od towarów i usług VAT ……………….zł (słownie: ……………………………………………..), 

c) brutto w kwocie ………………….. zł. (słownie: ………………………………………………………………….). 
2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, 

załadunku, transportu, rozładunku, montażu, instalacji, uruchomienia oraz 
przeszkolenia personelu wyznaczonego przez Zamawiającego.  

3. Rozliczenie należności za dostarczony sprzęt nastąpi fakturą wystawioną i przesłaną 
zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno - prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.), wystawioną 
przez Wykonawcę po faktycznym wykonaniu określonego przez Zamawiającego 
zamówienia. 

4. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy 
nr:................................................................................................................................................................................. 

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Jednocześnie na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do 

wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 
7. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca 

może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
8. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu 

Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz jego 
podmiotu tworzącego. 

9. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie 
mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu 
Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej strony 
stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

10. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty 
trzecie Umowy Factoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, 
Umowy Inkasa, Umowy przekazu świadczenia w rozumieniu art. 9211 – 9215 kc. 

11. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty 
trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami 
Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  
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12. Niewykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych przez Zamawiającego, 
dotyczących płatności, nie może być podstawą odmowy świadczenia ze strony 
Wykonawcy, w szczególności w zakresie świadczeń serwisowych lub gwarancyjnych i 
nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu. 

13. Wykonawcy nie przysługuje prawo potrącenia wierzytelności przysługujących mu 
wobec Zamawiającego z wierzytelnościami Zmawiającego wobec Wykonawcy.  

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania: 
a) części powierzonego zamówienia:…………………………………………………………………………… 
b) nazwy i adresu podwykonawcy:……………………………………………………………………………… 

 
§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego sprzęt spełnia normy jakościowe, 

techniczne, zgodnie z treścią SIWZ i normami określonymi prawem oraz jest 
dopuszczony do eksploatacji w placówkach służby zdrowia i posiada odpowiednie 
dokumenty tj. aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania 
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. „O wyrobach Medycznych”. 

2. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy. 

 
§ 5. 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu (zgodnie z deklaracją w ofercie) .............. 
miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 

2. Bieg terminu gwarancji dostarczonego przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. W zakres gwarancji wchodzą, w szczególności: 
1) bezpłatne przeglądy serwisowe z testami bezpieczeństwa - nie rzadziej niż raz na 

rok, chyba że producent sprzętu zaleca inaczej - w takim przypadku ilość przeglądów 
zgodnie ze wskazaniem producenta, 

2) utrzymanie w pełnej zdolności techniczno - eksploatacyjnej przedmiotu umowy, 
zgodnie z kartą gwarancyjną, 

3) bezpłatne naprawy, transport, dojazdy oraz wszystkie wymieniane części zamienne - 
zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, 

4) bezpłatne aktualizacje oprogramowania. 
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się: 
a) w przypadku konieczności naprawy czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia 

do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 24 godziny. Za zgłoszenie rozumie się 
zgłoszenie za pomocą fax-u lub pocztą elektroniczną. 

b) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego awarii dostarczonego 
urządzenia lub jego wyposażenia (uszkodzenie urządzenia powodujące jego 
niesprawność, uniemożliwiające jego funkcjonowanie lub powodujące jego 
unieruchomienie) w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia (bez 
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku konieczności 
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 10 dni roboczych od 
zgłoszenia; 

c) w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wymienić 
na nowy element (moduł/podzespół), który pomimo trzech dokonanych uprzednio 
napraw gwarancyjnych nadal wykazuje wady; 

d) dokonać bezpłatnych przeglądów technicznych dostarczonego urządzenia (minimum 
po 1 przeglądzie okresowym na koniec każdego roku gwarancji, chyba że producent 
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urządzenia zaleca inaczej – w takim przypadku ilość przeglądów zgodnie ze 
wskazaniem producenta). Każdy przegląd zakończony odpowiednim wpisem do 
paszportu rządzenia. 

5. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca na własny koszt usunie 
niezwłocznie wszystkie wady, jak również w terminie uzgodnionym każdorazowo 
z Zamawiającym, dokona wszelkich przeglądów okresowych i modyfikacji zalecanych 
przez producenta urządzenia potwierdzone każdorazowo wpisem do paszportu 
technicznego urządzenia. Wszelkie koszty (w tym koszty elementów zużywalnych) 
związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, 
oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe 
stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań. 

7. Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany (przekraczająca 2 dni 
robocze) powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy termin gwarancji o czas 
wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji. Wydłużenia okresu gwarancji nie 
powodują planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

8. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca konieczność wymiany 
podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego elementu /podzespołu. 

9. Gwarancja na wymieniony element/ podzespół obowiązuje na okres, na jaki gwarancji 
udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu 
gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. 

10. Wykonawca zapewni, iż usługi gwarancyjne realizowane będą w siedzibie 
Zamawiającego, a w przypadku braku takiej możliwości w siedzibie Wykonawcy, przy 
czym koszty transportu w okresie objętym gwarancją ponosi Wykonawca. Wykonawca 
zapewni także sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy gwarancyjnej. 

11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie jest wyłączona. 
12. Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia sprzedaż części zamiennych przez 

okres min. 10 lat. 
13. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany produktu zamówienia na wolny od wad, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego. 

14. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu przekaże Zamawiającemu: 
a) wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów 

eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, 
b) wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego 

przedstawiciela do wykonywania działań serwisowych. 
 

§ 6. 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Zamawiający jest zobowiązany dokonać kontroli zgodności dostawy z dokumentami jej    

towarzyszącymi co do asortymentu, ilości i kompletności. 
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Wykonawca jest zobowiązany do 

rozpatrzenia reklamacji w terminie niezwłocznym. 
3. Każda z czynności wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga dla swej ważności zapisu 

w protokole odbioru podpisanym przez obie strony. 
 

§ 7. 
Kary 

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach: 
a) za nieterminową dostawę, sprzętu Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % 

wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu, 
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b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca         
zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, 

c) za niewykonanie którejkolwiek z czynności określonych w § 5 niniejszej umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każde 
naruszenie.  

d) w przypadku niewykonania obowiązku wskazanego w § 2 ust. 7, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy. Kary się 
kumulują. 

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty 
obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną. Zamawiający może dokonać 
potrącenia należnych mu kar z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniającego 
pokrywającego w całości poniesioną szkodę. 

 

§8. 
Spory 

Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia umowy będą dążyć 
w dobrej wierze do rozwiązania sporu we własnym zakresie, a następnie poprzez 
rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 

 

§9. 
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 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania odpowiedniej części 
umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku 
niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2. Prawo odstąpienia 
Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od upływu wskazanego terminu. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje 
obowiązków wynikających z umowy. Wówczas po jednokrotnym uprzednim wezwaniu 
do wykonania postanowień umownych w określonym w wezwaniu terminie, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu 
wskazanego w wezwaniu. 

§10. 

Zasady aneksowania umowy 
1. Wszelkie uzupełniania lub zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strony 

przewidują możliwość anektowania umowy w następujących przypadkach: 
1) Następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Wykonawcy. 
2) Wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez 

wytwórcę/Wykonawcę. 
3) Zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie 

od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających tą zmianę. W takim przypadku 
wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 
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3. Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 
144 ust.1 pkt. 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia 
potrzeby takiej zmiany i po spełnieniu określonych przesłanek.  

 

§11. 
Pozostałe postanowienia       

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na inny 
podmiot bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego i przy 
zachowaniu przepisów szczególnych. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta 
Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowane będą przepisy 
Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje 
Zamawiający a 1 Wykonawca.              

 
                                                                       
                  WYKONAWCA                                                   ZAMAWIAJĄCY 
 
 
Załączniki do umowy:  
Załącznik nr 1 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 


