
 

 

Załącznik nr 5 - wzór umowy 

 

UMOWA nr SR/XV-270-26-SS/19 

 

Umowa zawarta w dniu ........................ r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym 

nr SR/XV-270-26-SS/19, na dostawę aparatury medycznej do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w 

Poznaniu 

pomiędzy: 

 

Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei  

ul. Mickiewicza 2 

60-834 Poznań 

NIP: 781-16-19-837 

REGON: 000 31 33 25 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – lek. med. Elżbietę Wrzesińską - Żak 

Głównego Księgowego – mgr Ewę Kurkowiak 

zwanym w dalszej części umowy: Zamawiającym 

 

a 

 

 

 

 

NIP:  

REGON:  

reprezentowanym przez: 

 

 

zwanym w dalszej części umowy: Wykonawcą 

 

na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) zawarto umowę 

następującej treści. 

 

§ 1 

1. Wykonawca w stosunku do Zamawiającego zobowiązuje się do dostawy następującej aparatury medycznej 

……………….. (marka, typ, model). 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, określony jest w Załączniku nr 

2 do umowy oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ................. r. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej 

umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko oraz własnym transportem dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego przedmiot zamówienia opisany w §1 ust. 1. 

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy i wolny od wszelkich 

wad technicznych. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia opisany w §1 ust. 1 na wskazany oddział przez 

Zamawiającego, zmontowania oraz uruchomienia. 

4. Wykonawca przeszkoli kadrę Zamawiającego z obsługi aparatury. 

5. Wraz z dostawą, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, paszport 

techniczny z warunkami uruchomienia aparatu, a ponadto protokół zdawczo-odbiorczy oraz protokół 

szkolenia personelu szpitala, które stanowić będą podstawę wypłaty wynagrodzenia określoną w §4 ust. 1. 

6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone przedmiot zamówienia. 

7. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały w załączniku nr 1, który stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 

8. Wykonawca w ramach niniejszej umowy będzie dokonywał bezpłatnych przeglądów aparatury medycznej 

w okresie trwania gwarancji. 



 

 

9. Każda ze Stron wyznaczy swoich przedstawicieli upoważnionych do działania w ich imieniu w zakresie 

rozwiązywania bieżących problemów związanych z realizacją umowy. 

10. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie 

…………….. tel. (61) ………….. fax.: ………………………………… adres poczty elektronicznej: 

……………………………………..  

11. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

......................................................... tel. ................................... fax: ............................... adres poczty 

elektronicznej: .............................................................................................  

12. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawem wymagane zezwolenia na sprzedaż sprzętu 

medycznego na terytorium Polski, a dostarczany przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE i/ lub 

deklarację zgodności wyrobu medycznego. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia:  

1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 6 tygodni liczony od daty podpisania umowy. 

 

§ 4 

1. Zamawiający za realizację przedmiotu zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

……………… zł netto (słownie: ……………………….), ....................... zł brutto (słownie: ..................). W 

powyższej kwocie ujęta została należna stawka podatku VAT. 

2. Podana wartość zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj.: koszt dostawy, opłaty 

celne, itp. 

3. Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018 r. poz. 2191) wymaga złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez 

Wykonawcę, że zamierza przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury 

elektroniczne. 

4. Zmawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy. 

 

§ 5 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 781 16 19 837 i 

upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

2. Należność za realizację przedmiotu zamówienia płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany numer rachunku bankowego Wykonawcy. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru bez uwag. 

4. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury lub faktur korygujących, termin 

płatności biegnie od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniej faktury korygującej. 

5. Jako dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 

7. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z 

art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 6 

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar, 

płatnych w przypadkach i wysokościach opisanych poniżej. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1, za przekroczenie terminu dostawy o którym mowa w § 3 pkt 1, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca obciąży Zamawiającego karami umownymi w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto, o 

którym mowa w §4 ust. 1 za przekroczenie terminu zapłaty, o którym mowa w § 5 pkt 2 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości kontraktu brutto, o którym 

mowa w §4 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z tytułu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, jeżeli podstawą wypowiedzenia jest rażące naruszenie postanowień umowy 

polegających np. na dostawie towaru niezgodnego z umową, a w szczególności innego niż ten jaki został 

opisany w ofercie Wykonawcy. 



 

 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości umowy, o której mowa w §4 

ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 7 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem jej nieważności. 

 

§ 8 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy, w szczególności 

Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

Wykonawca:         Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do umowy ……………….                Poznań, dnia …………. 

 

 

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

      pieczęć udzielającego gwarancji 

 

GWARANCJA 

 

Niniejszym ………………………………………………………………… reprezentowanym przez :  

………………………………………, zwanym w niniejszym dokumencie GWARANTEM: 

 

1. Gwarant oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy, tj. 

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

2. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …..-miesięcznej gwarancji 

jakości. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru protokołem odbioru bez uwag. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w pkt. 2, jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Wady i usterki zgłaszane będą Gwarantowi w jego siedzibie na piśmie pod adresem ……………….. lub 

za pośrednictwem telefonu pod nr …………………………….., fax. ………………………………. 

5. Gwarant oświadcza, że zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w 

technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego. 

6. Całkowite usunięcie zgłoszonych wad i usterek nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

7 dni od ich zgłoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie 

za zgodą Zamawiającego. 

7. W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego wykonania napraw 

gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunięcia 

ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych 

podmiotów, na koszt Gwaranta, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę. 

8. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie określonym w pkt 5 lub nie 

usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w pkt 6, Zamawiający niezależnie od wykonania uprawnień 

opisanych w pkt. 7 powyżej, może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, tj. ………………… zł. 

9. Gwarant nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 

10. Do upływu gwarancji Gwarant zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie swej 

siedziby. W przypadku, gdy list wysłany do Gwaranta, na ostatnio podany adres, powróci z adnotacją np. 

„adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub gdy list (polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

nie zostanie odebrany, Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego przeprowadzenia prac polegających na 

usunięciu ujawnionych wad na koszt Gwaranta. 

11.  Zmiany niniejszego dokumentu wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej i 

zgody Zamawiającego. 

12.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa. 

13. Niniejsza gwarancja stanowi integralną część wyżej powołanej umowy zawartej pomiędzy stronami. 

14. Gwarancję sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i trzy dla 

zamawiającego. 

 

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

         GWARANT 

 

 


