
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA DOSTAWY  

 

W dniu ……………………………………………… pomiędzy  

Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmie,    

ul. Wołyńska 11, Nr NIP 563-20-30-191, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000069032, prowadzonym przez Sąd Rejonowy  Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym 

dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez  

Mariusza Żabińskiego – Dyrektora Zakładu 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zawarta została umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Umowa niniejsza określa warunki zamówienia publicznego udzielonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. 

zm.).  

2. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Zakup 

aparatu ultrasonograficznego na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej MSP ZOZ w 

Chełmie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, 

Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020… 

3. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty Wykonawcy z dnia ……… . 

4. Dokumenty i oświadczenia złożone przez strony w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego stanowią integralną część umowy. 



 

§ 2. 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatu 

ultrasonograficznego ………………………………………………………………………… 

oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawidłowej obsługi urządzenia dla lekarzy 

poradni ginekologiczno – położniczej Zamawiającego.  

2. Przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny i kompletny 

nadający się do użytku bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych 

nakładów finansowych (z wyjątkiem kosztów materiałów eksploatacyjnych) oraz 

posiadający właściwości, których istnienie Wykonawca potwierdził w ofercie z dnia 

……… ……… a także, że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest 

wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie ewentualne licencje na oprogramowanie 

niezbędne do funkcjonowania są bezterminowe. 

4. Oferowany sprzęt posiada następujące atesty i certyfikaty …………………… .  

5. Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do następujących świadczeń:  

1) dostarczenie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w języku polskim 

oraz dostarczenie innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, w tym 

paszportu technicznego, atestów, certyfikatów i innych dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie aparatu do użytkowania, 

2) zapewnienie bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji, w tym wykonanie 

przeglądów okresowych w każdym roku gwarancji (w zależności od długości 

okresu gwarancyjnego w ofercie Wykonawcy), 

3) bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) terminowego dokonania odbioru przedmiotu zamówienia 

2) terminowego regulowania płatności 

3) współpracy z Wykonawcą w celu wykonania umowy oraz informowania 

Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wykonanie 

Umowy 

 

 

 

 



 

§ 3. 

Określenie ceny 

1.  Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę  …………… zł netto (słownie: 

…………………… zł), powiększoną o podatek od towarów mi usług co stanowi wartość 

brutto …… (słownie: ……………………  zł) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 

…………… r.  

2. Wskazana w ust. 1 wartość netto zawiera wartość przedmiotu dostawy, i wszelkie inne 

koszty w tym w szczególności: cło, koszty transportu i ubezpieczenia w drodze do 

siedziby Zamawiającego, szkolenie pracowników Zamawiającego. 

 

§ 4. 

Warunki dostawy 

 

1.  Opisany w § 2. ust. 1 sprzęt zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego                           

i zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy  w terminie do dnia ………………… r.  

2. Pierwsze przeszkolenie pracowników Zamawiającego odbędzie się przy instalacji 

aparatu, a dodatkowe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później niż do dnia 

31 sierpnia 2019 r. 

3. O planowanym terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego za 

pośrednictwem poczty email lub faxu nie później niż 48 godzin przed tym terminem. 

4. Zamawiający stwierdzi dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, w 

tym instalację i uruchomienie oraz przeprowadzenie pierwszego szkolenia personelu 

Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie Strony. 

5. Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone 

wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy 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. Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia wad stanowiących przyczynę odmowy dokonania odbioru niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 5 dni od daty zgłoszenia. Po usunięciu wad stanowiących 

przyczynę odmowy odbioru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o tej okoliczności, 

po czym Strony ponownie przystąpią do odbioru przedmiotu umowy według opisanej 

powyżej procedury. 



 

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie uniemożliwiają używania 

przedmiotu umowy zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem, Zamawiający dokona 

odbioru, a w protokole odbioru zostaną wskazane wszelkie stwierdzone wady oraz 

wyznaczony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. Za dzień usunięcia wad 

stwierdzonych w toku odbioru uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu z 

usunięcia wad i z tą chwilą rozpoczynają swój bieg terminy rękojmi oraz gwarancji. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, niezależnie od należnej z tego 

tytułu kary umownej, Zamawiający będzie miał prawo do powierzenia ich usunięcia we 

własnym zakresie, na ryzyko i koszt Wykonawcy oraz jednostronnego sporządzenia 

protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia 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. 

8. W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia Zamawiający może rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym bez potrzeby wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 

terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 8. 

 

§ 5. 

Warunki płatności 

 

1. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę w ciągu …… dni od daty 

podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo - odbiorczego i instalacji sprzętu 

będącego przedmiotem zamówienia. 

2. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu …… dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 6. 

Cesja wierzytelności 

 

Wykonawca nie może przelać na inną osobę swych wierzytelności wynikających z umowy/ 

Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja 



 

wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie 

niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący 

Zamawiającego. 

 

§ 7. 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji za dostarczony 

sprzęt, chyba że w gwarancji producenta zastrzeżono korzystniejszy termin.  

2. Szczegółowe warunki gwarancji ustala dokument gwarancyjny wystawiony dla 

dostarczonego urządzenia oraz zapisy części III Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

§ 8. 

Odpowiedzialność 

 
 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający może żądać kar umownych w przypadkach i wysokościach następujących: 

1) za opóźnienie w dostawie lub instalacji i uruchomieniu urządzenia (§ 4 ust. 1 ) – 

0,2 % wartości ustalonej w § 3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu uszkodzeń w okresie gwarancyjnym  – 0,5 % wartości 

ustalonej w § 3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego.; 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.    

 

 

§ 9. 

Rozwiązanie umowy 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 



 

 

§ 10. 

Rozstrzyganie sporów 

 

1. Ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. Uważa 

się, że próba ugodowa nie doszła do skutku, jeżeli strony nie uzgodniły stanowiska w 

ciągu 10 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przyczynie sporu przesłanego listem 

poleconym. 

2. Wszelkie spory, nie rozstrzygnięte polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez Sąd  

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11. 

Pozostałe postanowienia 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY  


